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Hangi yoldan gideyim?

Tavşan

Nereye gideceğini bilmiyorsan,
hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yok.
Lewis Ca rro l - A li ce

_Ama heueflerinize ulaşmanızın büyük önemı var
_
e ız epo 1amadan dagıtıma ozel proıe çözümlerinden iT teknolojilerine kadar
loJıstık hızmetının ana konularını kapsayan tüm alanlard~
hedeflerınızı gerçeklf?ştırmek için hep yanınızdayız
Çunku bızım yolumuz sizin yolunuz
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Edi~örden. ••
eğer yaratmak. Hayatımıza
anlam katmanın en önemli
ölçüleri yaratt ı ğımız değer
ler değil midir?

D

M ezunlarımızdan bize miras
kalan, bu yıl beşincisini hazırladığı 
mız dergimizde lojistiğe her yönden
bakmaya çalıştık . Lojistik, insan yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ; insan hayatı boyunca farklı biçim ve
boyutlarda olmuştur. Kapsamı bu
denli geniş olduğundan herkesin ilgi alanına girecek bir bölüm mutlaka olacaktır.
Bu sene işlediğimiz konulardan
görselliğe kadar yenilikçi olmaya
çalıştık .
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Avrupa Bi rliği ' ne entegrasyon
sürecinin de etkisiyle, lojistik sektörü ülke ekonomisinde stratejik bir
katma değer oluşturmaktadır. Yapı
lacak yatırımlarla ve Türkiye 'nin jeopolitik konumunun avantajıyla ,
Türkiye gelecekte lojistik sektöründen gerekli payı alacaktır. Bu hızlı
gelişen sektörde , yetişmiş insan
gücüne olan ihtiyaç her geçen gün
artmaktadır. Bizler, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik öğrenci
leri açık alanları doldurmak ve sektörü profesyonelleştirmek için geliyoruz.

olacağız ve bu sefer, bizler, bu noktalara gelmemizi sağlayan herkesin
yanında olacağız .

Bir sonraki sayılarında sektörü
derinlemesine inceleyen röportaj
ve yazılarla sizleri bilgi lendirmeye
devam edeceğiz .
Bi lgi ve deneyimlerini bizlerle
herkese çok teşekkür
ederiz.
paylaşan

Vedat KARAHANÇE R
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Nihal ÇENDEK, Tuğçe ŞAHİN ,
Derya E R D İM
ULAŞT I R MA VE LOJ İ STİ K Y. O
İ. Ü AVCILAR KAMPÜSÜ
AVCILAR-İSTANBUL
TEL: 0212 473 70 70 / 19221
E-Posta: iu logistics@yahoo.com
Web: www.logisticsclub.com

İ.Ü ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
YÜKSEKOKUL ADINA İ MTİYAZ SAH İ B İ
LOJİ STİK KULÜBÜ
Fotoğraflar

Renk

Kaynak: sxc.hu

Ayrımı

ve

Baskı:

Bayramoğlu Matbaacı l ık

Akınsal Sanayi Sitesi E Blok.No:45
Cevizlibağ - Topkap ı / İSTANBUL
Tel : (0212) 482 17 96
bayrammat@gmail.com
Grafik ve Tasarım : Cemil KIZIL

Biz, eğitim alanlar olarak, Logistical 'da sektörde uygun standartları
araştırmak ve daha ileriye götürmenin yollarını ararken , lojistik sektöründe faaliyet gösterenlerden desteklerini bekliyoruz. Bu sene , son
dakikaya kadar bu desteğ i görememişken , eğitim projeleriyle bir araya
geldiğimiz TIRSAN Lojistik, sektördeki eğitimin bilincinde olup , hem
bizi kendi bünyesinde yaptığı projeyle lojistik pratikle birleştirdi , hem
de bize sağladığı maddi ve manevi
destekle daha çok işler yapabileceğim i ze inandırd ı ve bize güven verdi. Bize planlarımızın her aşama
sında sağladığı destekten dolayı
TIRSAN Lojistik'e teşekkürü borç
biliriz.
Dergimizin dağıtımını üstlenen
Aktif İleti 'ye teşekkür ederiz.
Bugün verdiğimiz çabalar bizi
amacımıza kolay ulaşmamızı sağlı
yor. Birkaç sene sonra, hepimiz hedeflerimizin daha ötesine geçmiş

Profesyonelce yapmaya çalıştı
bu çalışmada başta bana en
büyük destek sağlayan arkadaş ı m
Merve YÜKSEL'e, zor koşullarda
beni yalnız bırakmayan Lojistik Kulübü Başkanı Birkan ÖZGÜR 'e,
derginin hazırlanma aşamasında
röportaj ve yazılara zaman ayıran ,
onları hayata geçiren bütün arkadaşlarıma , her aşamada destek veren Lojistik Kulübü yönetim kuru luna, kulüp üyelerine ve bize inanıp ,
güç veren herkese sonsuz teşek
kürler. Bize zamanını ayıran ve her
konuda yardımcı olan İ.Ü Ulaştırma
ve Lojistik Yüksek Okulu Müdür
Yardımcısı İlhan AKTAŞ 'a çok teşekkür ederiz.
ğımız

Loj istiğin olduğu her yerde biz
de varız , ileriye götürmek için her
zaman buradayız .
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LOJİSTİK ÜS OLARAK İSTANBUL ve
1.ü. ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK

YÜKSEK OKULU
ürkiye, Avrupa, Asya ve Afrika kıta
larının merkezinde olup her üç kı
taya da yakın olmas ı sebebiyle bir
lojistik üssün kuruluş yeri için coğrafi olarak stratejik bir avantaja sahiptir. Türkiye 'nin en büyük şehri olan İstanbul 'un siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel bir merkez olarak bölgede yüzy ı llardır süregelen öncülüğü söz konusudur. Bu öncülük, şehrin ülkenin ekonomik başkenti olması , başta ticari olmak üzere tüm faali yetlerin İstanbul merkezli ya da aktarmalı yapılması sonucunu doğurmuştur.

T

Prof.Dr.Hayri ÜLGEN
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve

Lojistik Yüksek Okulu Müdürü

Lojistiğin başlıca ve vazgeçilmez
fonksiyonu olan ulaştırma açısından bakılacak olursa, İstanbul ' un hava, kara,
deniz ve demiryolları olmak üzere tüm
taşıma modlarının geçişine imkan veren
coğrafi ve teknik altyapısının bulunması
ve ayrıca bu taşıma modları arasında
entegre (intermodal, multimodal ve kombine) taşımacılık yapılabilme imkanları
nın olması , şehrin lojistik bir üs olarak
öne çıkmasının temel sebebi olduğu görülecektir.
Şehrin

her iki yakasrnda işler halde
bulunan havalimanları (Atat.ürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları) uluslar. arası
düzeyde havalimanları olup, İstanbul ve
Türkiye'nin dışa açılan kapısı durumundadır. Türkiye'yi Amerika, Avrupa, Afrika
ve Uzak Doğu ile bağlayan tarifeli havayolu taşımaları İstanbul 'Ç ıkış noktalı olarak yapılmaktadır. Bunun ötesinde İstan
bul havalimanları (özellikle Atatürk Havalimanı) , Uzak Doğu ve Asya hatlarının
Avrupa ile karşılıklı olarak bağlantıların
da önemli bir aktarma noktası rolü üstlenmektedirler. Türk Havayolu taşıyıcıla
rı tüm dünyaya tarifeli seferler yapan ,
tüm uluslararası yasal ve teknik yeterliliklere haiz, özellikle bayrak taşıyıcısı havayolu olan Türk Hava Yolları (THY) ile
hizmet standardında uluslararası arenada ön saflarda yer alan işletmelerdir.
Türk sivil havacılık filosu gün geçtikçe
büyümekte, farklı tip, menzil ve özelliklerle gelişerek bölgesel havacılığın Avrasya yöresinde gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Yine şehrin iki yakasına kurulmuş
olan Ambarlı ve Haydarpaşa Limanları
ulusal ve uluslar arası deniz taşımacılığı
açısından Türkiye ekonomisinde önemli
bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte, Marmara Denizi 'nin kendine özgü yapısının
getirdiği coğrafi liman avantajlarıyla bir-

likte Gemlik, İzmit Körfez ve Bandı rma
gibi liman kentlerine oldukça yakın bir
konumda olması nedeniyle İstanbul ve
yakın çevresi denizyolu taşımacılığında
da önemli bir avantaja sahip durumdadır.
Türkiye karayolu taşımacılığında oldukça gelişmiş , karayolu taşımacılığı
700.000'in üzerinde kamyon ve çekici ile
tüm taşıma modları arasında % 92 ile en
çok tercih edilen taşıma modu olmuştur.
Türk karayolu taşıyıcıları verdikleri taşı
ma hizmeti ile gerek Türkiye içerisinde
gerekse de ithalat ve ihracata yönelik taşıma faaliyetleriyle Türk ticaretinde
önemli bir rol oynamaktadır. Tıpkı havayolları gibi karayollarında da uluslararası
pazarda faaliyet göstermenin bir sonucu
olarak taşıt araçlarımız Avrupa Birl iği ' nin
teknik, yakıt tüketimi , emisyon ve bakım
kriterlerini sağlar durumdadır. Deniz taşı
macılığına esas teşkil eden filomuz ise
son yıllarda önemli bir gelişim göstermiş ,
Avrupa limanlarındaki gemi tutulma
oranlarımız dü şmüş durumdadır.

Avrupa'dan gelen demiryolu hattı Avrupa Yakası ' nda Sirkeci Garı ' nda sonlanmaktadır. Ancak bu hat, bir entegre taşı
macılık faaliyetiyle (intermodal) Anadolu
Yakası ' nda , tüm Anadolu 'ya, Anadolu 'dan da Orta Doğu ve Asya 'ya bağla
nan Haydarpaşa Garı 'yla birleşerek Avrupa ile Asya arasında bir demiryolu köprüsü kurmaktadır. Yakın gelecekte Anadolu ve Avrupa yakaları deniz altından
raylı sistemle de birbirine bağlanacaktır.
Bu konuda sürdürülmekte olan çalışma
ların yanı sıra İstanbul - Ankara arasın
da inşaatı ilerlemekte olan hızlı trenin , İs
tanbul 'dan Trakya'ya, oradan da Avru pa'ya bağlanması yönünde proje çalış
maları yürütülmektedir.
İstanbul , tüm bu taşıma modlarının
Türkiye ve yakın çevresi için kesiştiği
noktada, ticari ve turistik taşımacılık faaliyetleri için kritik bir konumdadır. Lojistik bir üs olmanın temel gereklerinden
olan tüm taşıma modlarının erişilebilirliği
İstanbul ' u bu konuda en önde gelen
adaylardan biri yapmaktadır. Ayrıca lojistiğin temel fonksiyonlarından olan depolama için şehre yakın uzaklıklarda yeterli alanlar bulunmakta, bu alanlar için
aday sayılabilecek yörelerde, ulusal ve
uluslararası pazarda oldukça önemli paya sahip Türk lojistik sektörü işletmeleri
nin ana dağıtım merkezleri ver almaktadır.

Türkiye ve İstanbul 'un şu anki konumuyla birlikte orta ve uzun vadede
küresel yolcu ve yük dağıtım ağlarında
üstleneceği yeni roller, operasyonlarını
bu bölgeyi lojistik bir üs olarak kullanarak yapan i şletmeler açısından olumlu
sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle İs
tanbul ; biryandan ulaşılması arzu edilen noktaların merkezinde ve kuzeygüney ile doğu-batı yönlerinde ulaşım
ağlarının geçiş noktasında olması öte
yandan ülke lojistik sektörünün mevcut
ve gelecekteki durumu düşünüldüğün
de en önemli lojistik merkez olmaya
adaydır. Nitekim, İstanbul 'un Türkiye ve
Orta Doğu coğrafyasındaki lojistik önemi düşünüldüğünde , İstanbul merkez
olmak üzere lojistik sektöründe önemli
gelişmeler olacağı öngörülmektedir. Bu
durumun bir sonucu olarak, gerek büyüyen sektörde ihtiyacı karşılamak
amacıyla gerekse de stratejik bir sektör
olan lojistiğin daha rekabetçi bir şekilde
yapılabilmesi için lojistik konusunda nicel ve nitel olarak gelişmiş bir işgücüne
ihtiyaç duyulmaktadır.
Lojistik sektöründeki bu işgücü talebini karşılamak üzere geçen bir kaç
yılda ülkemizde bazı adımlar atılarak ,
bu sektöre eleman yetiştirecek okullar
açılmaya başlanmıştır. Bu okulların ilki
1999 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan , İstanbul Üniversitesi
Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulumuzdur. Sektöre! kuruluşların da destekleriyle tamamlanan yeni binasına
2005 yılında taşınan okulumuz, teorik
ve uygulamalı eğitim faaliyetleri ile ülkemizde lojistik sektörüyle ilgili eği
tim-öğretim faal iyetlerinde bulunan bölüm ve meslek yüksek okullarına öncülük etmektedir.
Tecrübeli ve genç öğretim üyelerinin
uyumlu bileşiminden oluşan akademik
kadrosunu deneyimli uygulamacılarla
destekleyen Yüksek Okul 'umuz, bir yandan sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimli iş
gücünü yetiştiri rken diğer yandan her
geçen gün eğitim kalitesini arttırmakta ,
öğrenciler tarafından daha tercih edilir
olmaktadır. Sektöre! kuruluşlarla koordineli bir biçimde güncellenen eğitim
programımız , yine söz konusu kuruluş
larla işbirliği çerçevesinde yürütülen
stajlarla zenginleştirilmektedir. Bu yönüyle ele alındığında okulumuz jeostratejik olarak önemli bir coğrafyada , büyüyüp gelişmekte olan bir sektöre gereken
işgücünü sağlamakta , Türkiye 'nin bir lojistik üsse dönüşmesi sürecinde önemli
bir görevi yerine getirmektedir.
Siz, değerli öğrencilerimizin bu görevin yerine getirilmesinde, sektördeki
başarılarınızla bizlere destek olacağını
za eminiz. Bu duygu larla sizleri kucaklar başarılar dilerim.

DÖNÜM NOKTASI:

LOJİSTİK STRATEJİSİ Mİ,
STRATEJİK LOJİSTİK Mİ?
lobal dünyada işletme çevresi çok hızlı değişmektedir.
Bu değişim ise işletmeleri;
• Pazarlara daha hızlı ürün sağ

G

lamalarını ,

· Ürün ve hizmetlere değer eklemelerini ,
• Uygun yer ve zamanda ürünleri hazır bulundurmalarını ,
• En az düzeyde envanter bulundurmalarını zorunlu kılmaktadır.
Tedarik zincirinin yapılandırıl
memnun edilmesine yöneliktir. Bu süreç içerisinde
müşteriler iyi kalite , iyi tasarım , yenilik vb. istemekte ; tedarik zincirindeki üç temel akış olan ürün , para
ve bilgi akışının pazar gereksinimlerini en hızlı, ancak en az maliyetle karşılanmasını arzu etmektedir
(European Commission , 1999 :1O) .
ması, müşterinin

Prof. Dr. Sahavet GÜRDAL
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ancak bu istemin karşılanabil
mesi için tedarik zincirinin ve lojistik

operasyonlarının

bütünleşmesi ve
tam olarak sağlana
bilmesi ve stratejik bir yapının oluş
turulması gerekmektedir. İşletmeler
ancak bu şekilde belirsizlik dönem lerindeki sorunların üstesinden gelebilir ve eldeki bilgileri pazar fırsa
eşgüdümünün

tına dönüştürülebilirler.

Bu açıdan tedarik zinciri ve lojistik , stratejik olarak formüle edilmelidir. Genel işletme stratejileri oluştu
rulurken kimi işletmeler lojistik stratejilerini ana işletme stratejisinin bir
parçası olarak değerlendirebil i r. Bu
takdirde lojistik stratejisi , tüm küresel lojistik içerisinde destek bir işlev
olarak tüm tedarik zinciri içerisinde
ürünlerin fiziksel akışını kontrol
eden bir birim olarak görev yapar.
Oysa lojistiğin 'lojistik stratejisi 'nden çok 'stratejik lojistik' olarak
tedarik zinciri içerisinde olması gerekir. Burada şu soru akla gelebilir:
ikisi arasında ne fark var?
Stratejik lojistik, rekabet avantajı yaratabilmek için yeni stratejilerin
geliştirilmesini ve eyleme geçirilmesini kapsar ve 'atak ' stratejidir. İşlet
menin çevresel etmenlerin baskı
sından kurtulmasına ve küresel pazardaki küresel oyuncular arasında
yerini almasına yardımcı olur. Lojistik stratejisi ise, diğer işlevlere destek hizmet veren zayıf bir stratejidir.
Stratejik lojistiğin uygulanabilmesi için işletmelerde ,
• İşletmenin lojistik algılaması tam
ve doğru olmalıdır,
• Tüm işletme işlevleri , özellikle de
lojistik işlevleri tam olarak tanımlan
malıdır.

•

Bazı

görevler delege

edilmiş

ol-

malıdır.

• Reaktiflik yerine proaktif

işletme

olunmalıdır.

• Lojistik hizmetlerde farklılık yaratma temel ilke olmalıdır.
• Örgüt yapısının esnek çalışmaya
olanak sağlayacak biçimde (cross
organizational) yeniden örgütlenmesi gerekir.
Operasyonel etkinliğin sağlana

bilmesi için lojistiğin hangi bakış açı
ele alındığının ortaya konması
gerekir. Bugün pek çok işletmede
misyon , vizyon , amaç, hedef tanım
ları yapılmış olmasına karşın , uygulamaya gelindiğinde pek çok yönetimsel boşluklar görülebilmektedir.
Özellikle konu yerli oyuncular açı
sından değerlendirildiğinde daha
çok önemli olmaktadır. Ülkemizde
bu alanda faaliyet gösteren işletme
lere yukarıda sayılan özellikler sorulduğunda birçoğunun bunlara tam
yanıt verebileceği tartışılabilir. Ülkemizdeki pek çok işletme henüz kurumsal bir yapıya sahip olamadığın
dan küresel oyuncular karş ı sında
şansları giderek azalmaktadır. Günlük işlere yoğunlaşan yöneticiler,
stratejik lojistiğe yoğunlaşamamak
ta, kısır döngü içerisinde sıkışıp kalmaktadırlar. Bu durum da onların her
yıl yaklaşık % 25 büyüdüğü söylenen Türkiye lojistik pazarından yeterince yararlanamamalarına neden
olabilmektedir.
sıyla

Lojistik

algılama

Örgüt üzerindeki etkisi
Fabbe and Colin,2003:86

Günümüzde global oyunculara
hemen hepsinin stratejik lojistiği benimseyen işletmeler olduğu görülmektedir: Danone, Zara,
Deli , Hewlett Packard , GE , GM ,
DHL, Küehne + Nagel , Renault ,
UPS , Fedex, Sony vb . Peki hangi
neden/nedenler bu işletmeleri küresel oyuncu haline getirmiştir:
• Birim başına lojistik maliyet yerine toplam lojistik maliyetini azaltma,
• Lojistik hizmet kalitesi yerine
değer yaratan hizmet,
• Lojistikten destek hizmet sağla
ma yerine yenilik yaratmada lojistiği
temel alma,
• Geleneksel lojistik hizmet(ürün)
yerine yeni , kaliteli , farklı ve çeşitlen
dirilmiş lojistik hizmet ürünleri yaratma,
• Kısa süreli iş ortaklığı yerine
stratejik ortaklık ,
• Bireysel işletme yerine misyon
ve amaç birlikteliği ,
· Geleneksellik yerine yenilikçilik ,
bakıldığında

•
leri

Zayıf

strateji yerine atak stratejigeçirmek.

yaşama

Sonuç olarak, stratejik lojistik anlabenimsemek ve yaşama geçirmek göründüğü gibi kolay olmasa da
öncelikle bakış açılarının değişmesin
den işe başlanmalıdır. İkinci olarak iş
levlerin tanımlanması , görev alanları
nın ayrılması ve birbirleri arasında eş
güdümün sağlanması gerekir. Benimsenecek stratejiler bir diğerini taklit etme yerine özgün , esnek ve beklenmedik zamanlarda işletmenin önünü açabilecek biçimde formüle edilmeli ve lojistiğin stratejinin temel unsurları arayışını

sında olduğu unutulmamalıdır. Kuşku

suz ki bunlara paralel olarak da yasal
alt yapının yeniden düzenlenmesi , engellerin kaldırılması , bu alanda uluslararası standartların işlerlik kazanması

hem ülke hem de

işletmeler

olarak yagerçek amaçlarına
ve kısa sürede geri kaza-

pılacak yatımların

ulaşmasına

nılmasına yardımcı olacaktır.

Lojistik Strateji

Stratejik Lojistik

Stratejik destek

Strateji

İlerleme, gelişim

Değişim , değiştirilme

oluşturma

TIRSAN LOJİSTİK'LE EGİTİME
içi dağıtımlar yapıyor ve teknolojiyi kullanarak , müşterilerimizin araçların konumlarını ,
hızını, ısı seviyelerini gerçek zamanlı olarak
uydu aracılığı ile takip etmesine imkan veriyoruz . Çeşitli bölgelerde JIT (just in time) taşımalar ile müşterilerimizin üretim hatlarına
fayda sağlıyoruz.
Gümrüklü depolama hizmeti verdiğimiz
İstanbul Samandıra'daki antrepomuzda da,
müşterilerimizin yurtdışından gelen ürünlerinin yasalara uygun şeki lde girişlerini yaparak talep ettikleri güne kadar aynı standartlarda depolayıp , istedikleri tarihte ürünleri
millileştirerek sevk ediyoruz ya da gümrüksüz depolama alanlarımıza transfer ederek
depolama ve dağıtım hizmetlerini sağlayıp
entegre lojistik hizmet anlayışı ile çalışıyo
ruz.
Özetle bizler, müşterilerimizin ihtiyacı
olan her türlü lojistik hizmeti en iyi şeki lde
karşılamakla yükümlüyüz. Bu nedenle lojistik hizmet kavramını kapsayan her türlü iş
lemi firma olarak başarıyla gerçekleşt irm ek
teyiz .

Yavuz ÜNAL
TIRSAN LOJİSTİK
Genel Müdür Yardımcısı

Röportaj : Tuğçe ŞAHİN-Merve YÜKSEL

T

ırsan

Lojistik'in faaliyetleri neler-

dir?

.! Bu sektörde 6 yıldır faalsiniz ve bu
rekabet ortamında nasıl farklılaşmayı düşünüyorsunuz?

lerimizin talepleri
doğrultusunda stok/
envanter yönetimi , sipariş yönetimi ve
stok kontrol , paletleme , etiketleme , kalite
kontrol , sipariş hazır
lama gibi depolama
dahili operasyonları
da uyguluyoruz.
Bunun yanında
yurtiçi ve şehir içi yü-

Evet, henüz çok genç ama hırslı bir fir2006 yılında hedeflediğimiz %80'1ik
büyüme oranına ulaştık . Hedeflerimizi sürekli yükseltiyor ve her geçen gün bir öncekinden daha iyi olmak üzere çok çalışıyo
ruz.
M üşteri odaklıyız ve beklenenin üzerinde müşteri memnuniyeti bizim için her zaman ilk planda ... Buna bağlı olarak hedefimiz, her türlü lojistik ihtiyaca zamanında ,
kaliteden ödün vermeden , farklı alternatifler
sunarak cevap verebilmek ve müşterilerimiz
için vazgeçilmez lojistik çözüm ortağı olabilmek.
Gizli amacımız ise, müşterimizin müşte
risinin memnuniyeti. Bunun için genelde işi
mizi yaparken , müşterimizin bir departmanı
gibi çalışırız . Öncelikle müşterimizin ürününü ve lojistik süreçlerini inceler, yapısını ve
müşterisine sunmak istediklerini anlamaya
ça lı şırız ki bu süreç bizi başarıya götüren

rüttüğümüz dağıtım

anahtardır.

operasyonlarında

Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de
insan ilişkileri ve samimiyet çok önemli. Her
iki tarafın samimi olması , yapılan işin hedefine ulaşmasında önemli bir rol oynuyor.
Özetle , lojistik hizmetlerde müşterileri
mizin sadece talebini karşılamakla yetinmeyip, yatırım gücümüzü ve tecrübemizi kullanarak daha farklı alternatifler sunuyor, maliyetlerini minimize ederek, aldıkları hizmet
kalitesini yükseltip farkımızı ortaya koyuyoruz.

Ana başlıklar halinde sunduğumuz hizmetleri depolama, dağıtım ve özel proje çözümleri olarak özetleyebiliriz. Depolama
hizmetlerimizi , İstanbul Samandıra 'da 7500
m' gümrüklü ve BOOOm' gümrüksüz ayrıca
Bursa, Antalya, İzmir, Ankara ve Adana 'da
bulunan lojistik merkezlerimiz ile toplam
35.500 m" lik alanda sağlıyoruz . Ayrıca de
polarımızda , müşteri

komple ve parsiyel
çıkışlarımızın günlük
ortalamaları her geçe n gün artıyor.
2005 yılından itibaren gerçekleştirdi
ğim iz araç yatırımları
sayesinde JIT (Just
in Time) , Soğuk Zincir ve Milk-Run operasyonlarını da yürütüyoruz . Müşterimize
özel çözümler sunarak , ısı kontrollü araç
tipleri ile yurtiçi/şehir

mayız.

.!Katma Değerli Hizmetlerinize neler
eklenecek?
Tırsan Lojistik olarak yeniliklere çok
açık , kendimizi sürekli geliştiren bir yönetim

ve

çal ı ş m a anlay ı ş ı na

sahibiz. Çok genç bir
ve hedeflerimiz çok büyük. Günden
gü ne büyüyen mü şteri portföyümüz, müşte
rimizin ihtiyacına göre üre tt iğimiz hizmetlerimizin yelpazesi de genişletiyor. Müşterileri
mizin ihtiyacına göre her türlü çözümü üretmek için gereken operasyonel esnekliğe ,
teknolojiye ve yat ı rım gücüne sahip olmam ı z bizim en güçlü yönümüzd ür.
O perasyonlarım ı zı hem kendi yat ı rım l arımız olan araçlarımız ile hem de tedarikçiler
aracılığı ile gerçekleştiriyoruz. Tedarikçilerimiz yani hizmet aldığımız iş ortaklarımızla
yapılan operasyonları yönetmeyi çok iyi bildiğimiz için hizmetlerimize kal iteden ödün vermeden devam ediyoruz. T ı rsa n Lojistik yatı
rımı olan araçlar ile yaptığım ı z taşıma operasyonlarını arttırmak üzere de çalışmalar
yapıyoruz , çünkü filo yönetimi ile bu hizmetleri gerçe kleştirmek , kalite artış ı ve tam kontrolün yan ı sıra , maliyetleri de istenen seviyede t u tma nın yani tam müşteri memnuniyeti sağlamanın en iyi yollarından biridir.
Depolama hizmeti verdiğimiz müşteriler
her gün artıyor, bunun için ileri görüşlü olarak depolama a l anlarımız ile ilgili de çalış
maları m ız devam ediyor.
Tüm bun lara ba kt ığ ımı zd a , 2007 y ı l ı
içerisinde T ı rsan Lojistik'in gerçekleştirdiği
gerek araç yatırımlarının , gerek depo yatı
rımlarının , gerekse farklı alanlarında gerçekleştirdiği operasyonları n haberlerini alaşi r ketiz

caksınız .

.ITedarik Zinciri Yönetimi ve 3PL'de
piyasadaki ağırlığınız nasıl?
3PL Hizmetler; Tedarik zinciri içindeki
taşımacılık , dağıtım , depolama, uluslararası
taşıma , gümrükleme ve diğer katma değer
li lojistik hizmetler gibi temel lojistik faaliyetlerin i ka p sa m aktadı r. Bu nedenle asl ı nda
hizmet alanlarımıza bakt ığın ı z zaman T ır
san Loj i stiğin piyasada nasıl bir ağırlığa sahip olduğu çok açıktır. Verdiğimiz hizmetler
ile müşterilerimiz ile aramızda gelişe n ilişki
ler piyasada ki gücümüzü her geçen gün
arttırmaktad ı r.

Tedarik Zinciri Yönetimi ise ; iş l etmelerin
rekabet edilebilir fiyatlarla yüksek kalitede
malzemeleri ve bileşenleri sağlayabilmesi
için tedarikçileriyle birlikte çalışabilme yeteneğidir. Önemli olan ürünün sorunsuzca
son kullanıcıya teslim edilebilmesinde etkin
rol oynayabilmektir. Bu da teknolojik alt yap ı , yayg ı n tedarikçi ağ ı ile etkinleşebilir.
Tedarikçiler, nakliyeciler, operasyon departmanları ve müşteriler arası koordinasyonu sağlamak en başta gelir. Hizmet verdiğimiz m ü şterilerim i zi n başarıs ı , sat ı ş performansları bizim için daha önemlidir. Onlara
çözüm ortağı olabilmek, yalnızca üretime/asli işlerine konsantre olmalarını sağ l a
mak adına etkin bir tedarik zinciri yönetimi
uyguluyor olmam ı z , hem yaygın tedarikçi
ağımıza , hem teknolojik altyapımıza , hem
başarı odaklı o l mamıza , hem de kalite anlayışım ı zd a n ödün vermememize bağlıdır.
Bütün bu etkenlere baktığımız da Tır
san Lojistik olarak sektörde hizmet veren diğer lojistik firma l arı arasında ciddi bir ağırlı
ğ ımı z bu l unm aktadı r.

.ISektörde nitelikli iş gücü bulma
konusunda ne düşünüyorsunuz?
Sektör aslında yıllardır var ancak taşımacıl ı k ve lojistik arasındaki fa~kın hisse-

dilmeye başla
ması henüz çok
yeni. Bu nedenle elbette ki lojistik anlamda
akademik kariyer sahibi olmu ş iş gücü
bulma ola n ağ ı
sınırlı . Ancak
sektör içerisinde yetişmiş ,
operasyon hakimiyeti yüksek,
lojistik hizmet
a l anlarında etkin rol almış bu
sektöre hizmet
vermiş iş gücü
mevcut. Önemli
olan onlarla bir
araya ge ld iği 
nizde doğru
projeler gerçekleştirebilmek .

Üniversitelerin Lojistik Bölümlerine talebin artması sevindirici bir geliş m e ... Lojistik
sektöründe eğ i timli arkad aş l a rımı za her zaman ihtiyacı mı z var ama sadece bu sektördeki bilgilerini geliştirme l eri her zaman çok •
yeterli değil. İşe al ı m için , daha çok h ı zlı düşünen , hızl ı karar verebilen, sosyal , aktif,
planlama yeteneği üst düzeyde olan , zaman ı nı iyi kul lanabi len , organizasyon yeteneği
olan, ay rı ntı c ı bir kiş i liğ i o lm as ı , özel likle lojistik sektöründe daha da önemli hale gelebiliyor.
Üniversite eğ it i m i , yabancı dil , tecrübe
nitelikli işgüc ü için çok önemli özellikler. Ancak, aranan pozisyon ile karakteristik özellikleri n uyumu doğr u insanı seçebilmek adı 
na çok önemli .
.l lojistikte eğitime destek veren bir
Bünyenizde eğitim için oluş
turduğunuz projeler nelerdir? Kısa vadede böyle bir proje var mı? Projelerin konuları nelerdir? Prosedürleri nasıl? Konularını nasıl belirliyorsunuz? Projeyi
yürüttüğünüz kişilerin nitelikleri nedir?
Daha sonra istihdam imkanı tanıyor musunuz?
2007 yılı yaz dönemi için üniversitelilere
yönelik bir proje planlad ı k . Çeşitli üniversitelerin Lojistik Bölümünde okuyan ve Lojistik
Kulüplerinde görev alan a r kadaşlarımızı
2007 staj döneminde T ırsan Lojistik çatısı
altında bir araya getiriyoruz.
Bu nokta da amacı mı z , üniversitelerin
lojistik bölümlerinde okuyan öğre n ciler ile
sektörde büyük başarı l ara imza at m ış olan
T ırsan Lojistik içinde görev yapan yöneticileri öğrenen/öğreten bir ortam yaratmak için
bir araya getirmek.
Burada plan l adığ ı m ı z , şirket i mizde
2007-2008 y ı l ın da gerçek l eşti rm eyi d ü şü n 
düğümüz proje leri yöneticilerimizin koçl uk
yaptığı stajyer arkadaş l arım ı zı n araştırma
ları ile geliştirmek ve akademik bilgilerini
gerçek hayat uygulamaları ile b u luşturmala
rını sağlayarak , Tırsan Lojistik için bizlerle
birlikte çözüm üretmelerini sağlamak.
Tek beklentimiz h ırs lı ve istekl i olma l arı.
Burada yapacakları 45 günlük staj ı n onlara
büyük katkı sağlayacağını umuyoruz ve bu
konuda çok hevesliyiz. Proje grubunun baş i rketsiniz .

şansına

göre, bu projeyi önümüzdeki sene
ve daha fazla a r kadaşımızla
gerçekleştirmeyi umuyoruz .
Tabii ki , bu proje stajyer arkadaşlar ı mı
zın bizi ve bizim onları y ak ı ndan tanıma m ı 
za yardımcı olacak. Belki tüm arkadaşlara
istihdam imkanı tanımamız mümkün olmayabilir. Ama kültürümüzü tanımaları , çalış 
ma prensiplerimizi anlamaları ve gösterdikleri başarı ve h ı rs bu arkadaşlar ı mızın Tır
san Lojistik kadrosunda o l maları için bir
baş l ang ı ç teşkil edecektir.

daha

kapsaml ı

.I Bünyeniz

dışında katıldığınız eği 

nedir? Eğitimi arttırmak
nelerdir?
Ça l ışanlarımızı ge l iştirmeye yönelik birçok iç eğiti m alıyor u z . Bunlardan bazı l arı
sektöre! , bazıları ise yetkinliklere yönelik
eğit i mler. Daha önce söylediğ i m gibi sürekli
gelişime inanan bir ekibiz.
Bünyemiz haricinde T ırsan Lojistik olarak üniversitelerde gerçekleştirilen sektöre
yönelik her türlü faa liyet de öğrenc i arkadaşlarımız ı n taleplerine cevap vermeye çalış ı yoruz. Akademik eğitim alarak sektöre
hizmet veren iş gücü sayısı henüz yeni yeni artmaya başlıyor. Bu nederıle bu arkadaşlara , bu üniversitelere vereceğimiz her
türlü destek, önce onlara, sonrasında bize
ve tabii ki sektöre çok büyük fayda sağlaya

tim
için

çalışmaları
planlarınız

caktır.

Düzenledikleri tüm organizasyonlar da
gerek uzmanlık alan ı mız olan konularda bilgilendirme amaçlı konferanslar olsun , gerek
sponsorluk destekleri olsun pek çok faaliyette etkin ro l al maya çalışıyor u z . Bizler onlarla devaml ı irtibat halindeyiz ancak onların
da bize ulaşmalarını sağlamak çok önemli ,
bu nedenle çalışmalarımıza her geçen gün
yeni fikirler ile devam ediyoruz .
Sektöre fayda sağlamak açısından eği 
time verilmesi gereken dest eğin ne kadar
ciddi bir konu olduğunu Tırsan Lojistik
olarak çok iyi biliyoruz. Bu nedenle, bu
alandaki desteğim i zi
her türlü organizasyonda bizleri aranızda görerek hissedeceksiniz.

./ Lojistikte eğitime destek veren bir şirketsiniz. Bünyenizde eğitim için oluşturduğunuz projeler nelerdir? Kısa vadede böyle bir proje var mı? Projelerin konuları nelerdir?
Prosedürleri nasıl? Konularını nasıl bel irliyorsunuz? Projeyi yürüttüğünüz kişilerin nitelikleri nedir? Daha sonra istihdam imkanı tanıyor musunuz?
2007 yılı yaz dönemi için Tırsan Lojistik'te staj yapmak isteyen Lojistik Bölümü öğrencilerini , üniversitelerde kurulmuş olan
Lojistik Kulüplerin de görev yapan yönetici arkadaşların staj dönemlerini 45 gün boyunca bizimle değerlendirmelerini sağlamak
amacı ile bir proje p l anladık ve öğrenci arkadaşlarımız ile görüş
meye başladık. Bu nokta da amacımız akademik eğitiminin son
yıllarda üniversiteler de verilmeye başlandığı lojistik bölümlerinde okuyan öğrenciler ile sektörde büyük başarılara imza atmış
olan Tırsan Lojistik içinde görev yapan yöneticileri bir araya getirmek. Burada planladığımız staj döneminin başında arkadaşla
rımıza şirket içerisin de 2007-2008 yılında gerçekleştirmeyi
planladığımız projeler hakkında bize katkı sağlamaları ve üniversitede kendi bölümlerinde aldıkları akademik bilgileri gerçek
hayatta operasyonel olarak uygulamaları , Tırsan Lojistik için bizlerle birlikte çözüm üretmelerini sağlamak. Tek beklentimiz hırs
lı ve istekli olmaları. Burada yapacakları 45 günlük stajın onlara
büyük katkı sağlayacağını umuyoruz ve bu konuda çok hevesliyiz. Çünkü eğer kulüp yöneticilerine sektöre! tecrübelerimizi aktarabilirsek diğer öğrenci arkadaşlara ulaşmamızda , destek vermemizde daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyoruz .
Projelerimizin konuları belirlendi zaten bizlerde mevcutta bu konuları gerçekleştirmek için çalışmalarımız sürdürüyoruz. Projede koçluk yapacak olan kişiler Tırsan Lojistik'te fiilen hizmet veren departmanların yöneticileri ve hepsi sektöre! pek çok tecrübeye sahip , lojistik adına verilebilecek tüm hizmetleri sağlayabi
lecek projeleri yürütebilen , yeni alternatifler üretebilen kişiler.
Bizlerle staj yapan arkadaşların hepsine bir şekilde istihdam
sağlamak tabii ki mümkün değil ancak staj döneminde içinde
bulundukları projede gösterecekleri başarı , projenin yürümesinde, gerçekleşmesinde , Tırsan Lojistik'e fayda sağlandığı bölümde etkin rol almayı başarabilirlerse bu başarılara kayıtsız kalmamız da mümkün değil elbette .
./ Bünyeniz dışında
Eğitimi arttırmak

için

katıldığınız eğitim çalışmaları

planlarınız

nedir?

nelerdir?

Bünyemiz haricinde Tırsan Lojistik olarak üniversitelerde
sektöre yönelik her türlü faaliyet de öğrenci arkadaşlarımızın taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz . Çünkü
yukarıda da belirttiğimiz gibi akademik eğitim alarak sektöre hizmet veren iş gücü sayısı henüz yeni yeni artmaya başlıyor. Bu
nedenle bu arkadaşlara , bu fakültelere vereceğimiz her türlü
destek önce onlara sonrasında bize ve tabii ki sektöre çok büyük fayda sağlayacaktır. Düzenledikleri tüm organizasyonlar da
gerek uzmanlık alanımız olan konularda bilgi lendirme amaçlı
konferanslar olsun , gerek sponsorluk destekleri olsun pek çok
faaliyette etkin rol almaya çalışıyoruz. Bizler onlarla devamlı irtibat halindeyiz ancak onların da bize ulaşmalarını sağlamak çok
önemli , bu nedenle çalışmalarımız her geçen gün yeni fikirler ile
devam ettiriyoruz. Sektöre fayda sağ l amak açısından eğitime
verilmesi gereken desteğin ne kadar ciddi bir konu olduğunun
Tırsan Lojistik olarak farkındayız ve bu alandaki desteğimizi her
türlü organizasyonda bizleri aranızda görerek hissedeceksiniz.
gerçekleştirilen

DEPOLAMADA DIŞ KAYNAK
KULLANIMI
ünümüzde dış kaynak kullanı
mı (outsourcing) gittikçe, önem
kazanmakta ve 3PL (Uçüncü
Parti Lojistik) f i rmaları çok büyük fır
satlar içeren bu pazarda yerlerini almaktadırlar. Bu firmalar, müşterilerinin
ihtiyaçlarına yönelik olarak aynı depo
içinde tek bir müşteriye depolama imkanı sundukları gibi birden fazla müş
teriye de hizmet vermektedirler. Bu
depoların bazılarında sadece stoklama hizmeti verilirken bazıları da ulusal
ya da bölgesel dağıtım merkezleri olarak kullanılmaktadır. Böylece, 3PL firmalarından hizmet alan şirketler de ölçek ekonomisinin ve risk havuzlama-

G

nın faydalarından , yatırım ihtiyaçları 
nın azalmasından ,

ana işine odaklanrekabet avantajından

manın getirdiği

ve lojistik firmasının uzmanlığından
yararlanma imkanı elde ederler.
Depolamada

dış

kaynak

kullanımı ,

şirketlere kolaylıklar sağlamasına rağ

men

sözleşme

öncesinde en ince ay-

rıntısına

kadar planlanması , sözleşme
ise çok iyi yönetilmesi gereken bir süreçtir. Lojistik hizmet sözleşmesi öncesinde hem hizmeti alan
hem de hizmeti sağlayan taraflar, olası operasyonel değişiklikler dahil olmak üzere bütün koşulları göz önüne
almalıdırlar. Bu sözleşmelerde genellikle finansal unsurlar ve performans
kriterleri daha fazla önem arz etse de
depolama ve dağıtım operasyonları ile
ilgili konulara ait detaylara da sözleş
melerde yer verilmesi ve operasyonel
konularda uzman personelin bu süreçlere dahil edilmesi fayda sağlayacak
sonrasında

tır.

Dış kaynak kullanımında şirket vizyon ve misyonuna uygun kısa , orta ve
uzun vadeli planlamaların yapılması
ve bu planlamaların , 3PL şirketi ile
paylaşılması her iki tarafı da tatmin
edecek sonuçlara ulaşılmasını sağlar.
Bu planlama süreci , satın alınan hizmetin sözleşmede yer alan maliyet
hesaplarına bağlı olarak, mevcut durumun dışındaki olasılıkları da içermeli ve maliyet kalemlerinde değişiklik
yaşanması halinde her iki tarafın da
mağdur olmasını önleyecek çözümler
geliştirilmelidir. Bu yöntem , hem hizmeti satın alan tarafı henüz pazarlık
gücüne sahipken , hem de hizmeti üreten tarafı sonradan ortaya çıkan deği-

şiklikleri

yerine getirirken koruyacaktır.
merkezinin hem fiziksel
hem de operasyonel kapasitesi (ekipman , iş gücü , stoklama alanı vb. detaylar) bu planlama çerçevesinde değerlendirilmeli , mümkün olan en gerçekçi veriler ile uzun vadeli sözleşme
ler yapılmalı , kapasite ile ilgili ortaya
çıkabilecek her türlü değişiklik durumunda nasıl bir yol izleneceği önceden belirlenmelidir. Dağıtım operasyonları ele alınırken her bir depo aktivitesi (giriş lojistiği , çıkış lojistiği , bina
içi lojistik vb.) kapasiteye bağlı olarak
kendi içinde değerlendirilmelidir. Buna
ek olarak , depo aktiviteleri için ihtiyaç
duyulan performans kriterlerinin ve bu
kriterlere dair minimum seviyelerin belirlenmiş olması operasyon ve sözleş 
me yönetiminde taraflara yol gösterecektir.
Dağıtım

Dış kaynak kullanımında göz ardı
edilmemesi gereken bir diğer önemli
hususu ise işin psikolojik boyutu oluş 
turmaktadır. Taraflar, her ne kadar
farklı şirket kültürlerine sahip olsalar
da ortak bir disiplin ve müş
teri - satıcı ilişki 

sinden çok, iş
ortağı ruhunu
geliştirmeye

ve bu ortaklığa
uygun davranmaya çalışma
lıdırlar.

3PL firmalarından alınan

hizmetler sözleşmelerin
doğru yapıl
ması ,

kontrol

noktalarının

doğru tespit
edilmesi ve
yaratılacak sinerji ile hizmet
alan firmalara
hammadde tedariğinden tüketiciye dağıtı
ma kadar tedarik zincirinin
her noktasında
artı değer kazandıracaktır.

Berfu ŞİMŞEK
NESTLE Türkiye Depo

Uzmanı

,/ Müşterilerinize ·internet
üzerinden mi yoksa kendi özel

ağınızı mı oluşturdunuz?

Kaan GÜRGENÇ
BORUSAN LOJİSTİ K
Genel Müdür

ürki~e' de lojistik . se~t~.rü n ü n .g~
lecegi hakkındakı du ş u n celerınız
nelerdir? Borusan Lojistik olarak
bu sektörde ne gibi hizmetler sunmak-

T

tasınız? Borusan ' ın yapısını a n l atı r mı 
sınız?

Röportaj: Elif AZİZOGLU

Yaklaşık olarak %20 - 25 civarında her
sene dolar bazında büyüme kapasitesine
sahip olan bir sektörün içerisinde oyuncuyuz. Gene %38'1er civarında olanı dışarı
dan temin etme outsource'un oranının
önümüzdeki 5 yıl içerisinde %45'1ere ulaşacağını düşünüyoruz . Lojistik sektörüne
baktığımızda ise önemli bir fırsatlar ve büyüme potansiyeli görüyoruz. Sektörümüzün en önemli avantajlarını ülkemizin coğ 
rafi konumu , hızlı büyüyen ekonomimiz ve
genç, dinamik nüfusumuz oluşturuyor.
Tüm bu avantajların değerlendirilebilmesi
için özellikle limanlara ve demiryollarına
oluşturulacak makro politikalar çerçevesinde yatırımların gerçekleştirilmesi , karayolları taşımacılığına yeni düzenlemeler
getirilerek kaliten in art ı rılması önem taş ı 
yor. Büyümenin önündeki engellerin ka l dı
rılması ile sektörümüzün yıldızının daha
da parlayacağına inanıyorum.

.fSektörel bazda hang i sektöre daha çok hizmet veriyorsunuz?
Ağırlıklı olarak otomotiv, otomotiv yan
sanayi , beyaz ve kahverengi eşya , ileri
teknoloji , demir çelik ve dayanıklı tüketim
sektörlerine hizmet veriyoruz. Sektöre!
odaklanmaya önem veriyor, gerektiği n de
sektörlerin ihtiyaçlarına özel süreçler tasarlayabiliyoruz. Güçlü teknolojik a l tyapı
mız bize çeşitli sektörlere özel hizmet ve
çözüm sunabilme esnekliği sağlamakta .

Kurulduğumuz günden bu
yana güvenilir bir teknoloji altyapısı oluşturmayı hedefleyerek,
birçok yatırım gerçekleştirdik.
Bugün lojistik sektöründe rekabet edebilirliğiniz , e-lojistik uygulamalarını ne kadar hayata geçireb i ldiğiniz ile doğru orantılı. Elojistiğin temelini siparişin alın
ması , planlamalı sevkıyat , depo
içi hareketler, nihai tüketiciye siparişlerin toplanması ve dağıtım
gibi süreçlerin , entegre bir şekil
de, tek bir si stemde takip edilebilmesi
oluşturuyor.

Biz sadece planlamay ı değ i l , uyg ulama süreci ve sonuçları da elektron ik ortamda izleyebiliyoruz. Kendilerine verilmiş
şifreler ile müşterilerimiz de operasyon sürecini İnternet sitemizden izleyebiliyorlar.
Tüm depo operasyonlarımızda , müşterile
rimizin tanımladıkları kriterlere göre ürünlerini takip edebildikleri WMS depo yönetim sistemini kullanıyoruz . Bu sistemle ayrıca depoya gelen ürünlerin mal kabulünden , ürün lerin depodan çıkışına kadar
olan süreci kayıt alt ı na alıyoruz.
Türkiye 'de ilk kez kullanılan geniş
spektrum RF (RadioFrequency) el terminalleri destekli depo yönetim programı
yardımı ile teslim alma, yerleştirme , kişiye
görev atama, ürün toplama, transfer, besleme, sayım ve sevkıyat operasyonları ,
ödemeler on-line olarak izlenebiliyor ve
yönetiliyor. Böylelikle, ücretlendirmeden
operasyonel detaylara kadar her alanda
müşterimizle şirketimiz arasında tam anlamıyla şeffaf l ık ve eksiksiz bilg i paylaş ı mı
sağlıyoruz .

/'Tedarik zinciri yönetiminin Borusan
Lojistik'te uygulanışını anlatır mısınız?
Bunun için nasıl bir işleyiş gerekiyor?
Bu soruya bi rkaç satı rda cevap verebilmek zor ancak, yine de şöy l e tarif edebilirim bakış açım ı zı ; süreci baş ı ndan sonuna kadar, etkileyen yan süreçleri de dahil ederek maddelemek, test etmek, ölçmek ve iyileşt i rmek .
.fTürkiye, AB 'ye girme sürecinde
alt yapısına nasıl uyumlanmalı?
Sizin planlarınız nelerdir?

ta ş ıma

Avrupa Birliği uyum sürecinde sektörün önündeki en önemli konulardan biri
standartlaşmadır. Ülkemizin lojistik sektöründe gerekli kalite düzeyine ulaşabilmesi
için mutlaka· standartlaşma gerekiyor. Yasalar ve yönetmelikler bu açıdan önem taşıyor, ancak yaşadığımız deneyimler bize
yasaların çıkması kadar uygulanmasının
da önem taşıdığını gösteriyor.
"İçerisinde olduğumuz sektör ma-

alesef
düşük

giriş

ve çıkış bariyerleri oldukça
olan bir sektördür. "

Bugün hala yollarımızda taşıma kapasitesinin çok -üzerinde mal taşıyan araçların dolaştığını görüyoruz. Zaman zaman
kazalarla gündeme gelen bu konu, yolları
mızın yıpranmasına yol açtığı gibi , insan
hayatını da tehlikeye atıyor. Lojistik firmaların

filolarındaki

araçların

bakımlarının

düzenli olarak yapılması ve tonajlarının
kontrol edilmesi gibi sektöre! eksikliklerin ,
kanun ve yönetmeliklerin sağlayacağı
standartlar ile ortadan kalkacağına inanı
yoruz.
Sektörümüze nitelikli , kalifiye eJemanların kazandırılması , uyum sürecinin sağlıklı
ilerlemesini sağlayacak en öneml i unsurlar
arasında yer alıyor. Bunun için sektör temsilcilerine de önemli görevler düşüyor.
Borusan Lojistik olarak rakiplerimize
oranla bu konuda en şanslı firmalardan biri olduğumuzu düşünüyorum. Mevcut durumda ISO 9001 kalite sistemimizi , ISO
14001 ve OHSAS 18001 iş ve işçi sağlığı ,
çevre kalite sistemlerimizi uyguluyoruz.
2006 yılında başvurduğumuz EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi 'ni şu ana kadar alınmış en yüksek puanı alarak beş
yıldız ile almaya hak kazandık . AB sürecinde tüm süreçlerde en önemli değişiklik
ler bu konularda olacağı için , bugünden
yarının ihtiyaçlarını analiz ederek, gerekli
hazırlıkları zamanında yapan firmalar, değişimin hızına ve maliyetine daha kolay
ayak uydurabileceklerdir.

.IBorusan Holding CEO'su Sayın
Agah Uğur şirket bünyesinde 6 Sigma
metodolojisine büyük önem verdiğini
açıkladı 6 Sigma metodolojisini lojistik
süreçlerinde nasıl tanımlayabilirsiniz?
Dünyada 6 Sigma metodolojisini uygulayan 10 lojistik firması arasında yer alı
yoruz, Türkiye lojistik sektöründe ise ilk ve
tekiz. Hatalarımızı sıfıra indiren metodoloji ile verimlilik çıtamızı yükseltebiliyor,
müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkara
biliyoruz. Performansımız da sürekli yükseliyor.
.16 Sigma alt yapınızı ve müşteri kitlenizi nasıl değiştirdi? Yarattığı farklı
lıklar nelerdir?

nagement: Değer Bazlı Yönetim) , BSC
(Balanced Scorecard: Dengelenmiş Şirket
Karnesi) bunlar arasında yer alıyor.
Yeni yönetim uygulamalarının devreye
alınması ve özümsenmesi için 2005 yılın
dan bu yana önemli çalışmalar yürütüyoruz. EFQM Mükemmellik Modeli 'nin kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar da bize , uygulamalarımızın etkinliğini ve yayılı
mını irdeleme imkanı sundu . Ödül sürecine yönelik başvuru dokümanı haricinde
hiçbir özel hazırlık yapmadık . Bu süre içinde tek amacımız , Mükemmellik Modeli 'ndeki kavramları uygulamalarımızla bütünleştirebilmeyi öğrenmek ve geliştirme
alanlarımızla ilgili farkındalığı artırmaktı.
Borusan Lojistik olarak bu hedefimize
ulaştığımızı dü ş ünüyoruz.

Bilgiye
en önemli

yönetim sistemimizin
silahı 6 Sigma 'dır. Olaylara
ya k laşımımızı , konuşma şeklimizi dahi
değiştirdi 6 Sigma. Kimse bilgi yoksa ahkam kesmiyor artık şirketimizde . 6 Sigma ' nın müşteri tarafında da zaten güçlü
olan güvenilirliğimizi perçinlediğini düşü
nüyorum.
dayalı

.!Lojistik sektöründe faaliyet gösteren birçok firma olmasına rağmen yılın
6 Sigma Ödülü, EFQM Mükemmellikte
Yetkinlik Belgesi gibi başarıları elde etmenizdeki etkenler nelerdir?
2006 Kasım ayında aldığımız EFQM
Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi için , genel müdürlük ofisi ve tüm lokasyonlarımı
zın dahil olduğu değerlendirme sürecini
2006 yılı Ekim ayında tamamladık . Bu belgeyi alabilmemizde , birçok gelişmiş yönetim metodolojisini başarı ile hayata geçirmemiz etkili oldu . ISO 9001 , ıso 14001 ,
OHSAS 18001 , 6 Sigma, VOC (Voice of
Customer: Müşterinin Sesi) , CRM (Customer Relationship Management) Müşteri
İlişkileri Yönetimi , VBM (Value Based Ma-

Şu anda şirketimiz bünyesinde 17 tane MT (yönetici adayı) var. Yani yönetici
olarak yetiştirilmek üzere istihdam edilmiş
ve şu anda aktif görev almaya hazır 17 tane yüksek profilli insan var. Bugün Türkiye 'de sadece lojistik firmalarına değil , büyük şirketlerin yönetici yetiştirme programlarına bakacak olursak çoğunda aynı anda 17 tane MT göremeyiz. MT sayımızın
çok olmasının temel sebebi çok hızlı büyüyen bir şirket olmamız . Borusan Lojistik 'in geleceğe dair en büyük düşüncesi insan kaynağı yetiştirmesidir. Şu anda da
bütün modern uygulama ve yönetim teknikleri şirketimizde uygulanıyor.
Borusan Lojistik'te eğitim çalışmaları
na ağırlık veriyor ve yöneticilerimizin kendi içimizden çıkmasını hedefliyoruz. Son
olarak insan kaynakları yönteminde uluslararası bir anlayış kazanmak amacıyla
llP (lnvestors in People) için başvurduk .
İnsan kaynakları alanında dünyadaki tek
uluslararası kalite standardı olan llP, bir
kuruluşun performansının ve rekabet gücünün çalışanların iyi yönetimi ve geliştiril
mesi yoluyla artırılmasını amaçlıyor.

ÖRÜNDE

LER

ojistik hizmet sözleşmeleri firmaların satın alma , depolama, taşıma
vb. gibi doğrudan doğruya üretimle
ilgili olmayan faaliyetlerini bu hizmeti
profesyonelce sunabilecek kuruluşlara
devretmesi amacına yönelik olarak düzenlenmektedir. Günümüzde müşteri bilinçlenmiş , kendi beklentilerine göre
özelleştirilmiş ürünlerin uygun miktar ve
hızda sağlanmasını talep etmektedir. Bunun yanı sıra ülke ekonomisinde ve kü resel ekonomideki ani dalgalanmalar da
şirketler açısından önemli riskler oluştur
maktadır. Bu gelişmeler karşısında lojistik hizmet veren taraf hız , esneklik ve
maliyet avantajını göz önünde tutarak
hizmet vermek zorundadır. Bu ilkeler ışı-

L

ğında

hiç

hizmet verilirken

şu

üç önemli söz

unutulmamalıdır.

"Söz uçar,

yazı kalır" , "Şeytan

ayrıntıda gizlidir." ve "İki kere ölç,

bir defa kes."
Lojistiğin bilinen tanımı
" müşterileri
nin ihtiyacını karşılamak üzere her türlü
ürün , servis hizmeti ve bilgi akışının ,
hammaddesinin başlangıç noktasından
ürünün tüketildiği son noktaya kadar
·olan tedarik zinciri içerisindeki hareketinin , etkili ve verimli bir şekilde planlanması , taşınması , depolanması ve kontrol
altında tutulması hizmeti olarak" şeklin
dedir.

Lojistik üretici ile tüketici birbirlerine çok yaklaştırmıştır. Lojistik hizmet için ; geleneksel iş
kurallarının olduğu , müşteri ihtiyaçlarının olduğu , müşteri ihtiyaçlarının üretim sürecinde ön
plana çıktığı , bu hizmetlerden yararlanan firmaların bir takım sorumluluğun 3'üncü parti firmalara
devrettiği ve depolama, nakliye
ve dağıtım gibi alanlarda hizmet
veren kuruluşların bir araya gelerek hizmet sistemlerini oluştur
dukları
sözleşmeler
kurmak
mümkün olmuştur.
Lojistik şirketleri , firmaların
üretim dışındaki sorumlulukları
nın tümünü veya bir kısmını üstlenirler. Taşıma ve depolama hizmeti veren şirketlerin yukarda belirttiğimiz lojistik tanımına göre
hizmet verebilmeleri mümkündür.
Ancak tanımdan da anlaşılacağı
gibi lojistik sadece depolama ve
taşıma ile kısıtlı kalamaz. Lojistik
uzun bir süreçtir ve taşıma ve depolama hizmetleri de bu sürecin içinde
ve bu surece uygun faaliyetler gösterecek şekilde yer alması gereken önemli
noktalardır. Bir sözleşmede bu süreçlerin
yanında başka süreçlerde olacaktır. Ulus
lararası Ticaret kuralları , Uluslar arası
teslim şekilleri , İncoterms ve Uluslar arası konvansiyonlar bilinmesi gereken kuralların içinde sayılabilir.
Sözleşme le r

konusunda birkaç önem-

li nokta;
a) Standart Sözleşmeler yalnızca belirli bir amaca yönelik olarak önceden hazırlanmış ve baskısı yapılmış olarak düzenlenmektedir. Bunlar genellikle bir ma-

lın Bir yerden diğer yere taşınmasını veya depolanmasını amaç edinen sözleş 
meler. Oysaki lojistik hizmet sözleşme 
leri , lojistiğin tanımına uygun olarak çok
boyutlu . sözleşmen i n içinde birden fazla
hizmetin yapılmasını amaç edinen ve
bu hizmetlerin birbirinin devamı olması
na özen gösteren taraflar için özel olarak hazırlanmış sözleşmelerdir. Ayrıca o
alanı düzenleyen mevzuat ve konvansiyon hükümleri de göz önünde tutularak düzenlenmektedir. Bir sözleşme
içinde birden fazla üçüncü parti hizmet
bulunabilmektedir. Taşıma . depolama ,
elleçleme , kontrol altında tutma hizmetleri aynı sözleşmenin içinde olabilir. Başarılı bir lojistik hizmet sözleşmesinin
temel noktası , işletmeye ve o hizmete
özgü olmasıdır.

b) Standart Sözleşmeler genellikle
süreli olmaktadır. Geçerlilik süresi
bir yılı geçen sözleşmeler pek yoktur.
Oysaki lojistik hizmet sözleşmele r i için
ideal sözleşme süresi üç ile beş yıl arasındaki sürelere sahip sözleşmelerdir.
Sözleşme süresi içinde dönem dönem
sözle ş menin kendini yenilemesine olanak verilmelidir.
kısa

c) Standart Nakliye veya depolama
klasik kalıplar içinde düşü 
nülmüş değişen ko ş ullara ayak uyduramayan, daha kısıtlı bir alanda uzmanlık

sözleşmeleri

gereksinimi duyulan sözleşmelerdir. Lojistik hizmet sözleşmeleri ise sözleşme 
nin uygulanmaması esnasında ortaya
ç ıkan problemleri çözebilme yeteneğine
sah ip, buna ilişkin düzenlemeleri içinde
barındıran , daha fazla uzmanlık gerektiren , daha esnek sözleşmeler olmalıdır.
İş süreçlerinin yeniden tasarlanması veya sözleşme döneminde kullanılan teknolojinin hızla değiş 
mesi vb. gibi faktörlere ayak uydurabilmelidir.
Lojistiğin bilinen
yazılı kuralları sözleşmenin omurgası
olmalıdır. Omurganın
sağlam olması gerekir. Sözleşmeler de
irsan vücudunda olduğu gibi sağlam bir
omurga üzerine oturmalı ve olabildiğince
de esnek olmalıdır.
Esnek sözleşme
yapma gerekçesi,
sözleşmeyi yapan
tarafların kontrolünde bulunmayan bazı
dış faktörlerin deği
şebileceği gerçeğidir.

Bu nedenle,

değişen

koşullara bağlı

rak

hazırlanan

olabir

sözleşme kuruluşlara

esnek olma imkanı
verir. Bir diğer ifadeyle, tarafların deği 
şen şartlara dayalı

olarak sözleşmenin
bazı bölümlerini yeniden görüşmesine
veya tarafları koru mak amacıyla sözleşme içeriğinde de-

ğişiklik yapılmasına

mekanizmalar

; imkan

tanıyan

oluşturmasıdır.

d) Standart sözleşmelerde sözleş 
me hazırlanmadan önce geçirilmesi gereken bir safha yoktur. Sözleşme hazır
dır ve taraflar imzalar. Oysaki lojistik
sektöründeki sözleşmelerde bir ön sözleşme hazırlama safhası ve sözleşme
için ön görüşme aşaması olmalıdır. Bu
durum sözleşmenin maddelerinin iyice
uygulanacak alana nüfuz etmesine imkan vermektedir. İşletme veya tedarikçi
iş ilişkisine girme konusunda müzakereleri erkenden bitirme eğiliminde olabilirler. Tamamlanmamış (eksik) sözleşme
imzalanmamalıdır. Taraflardan biri sözleşmenin bütün ayrıntıları belirlenmeden sözleşmeyi imzalamaya zorlayabilir. Hukuken sözleşme hazırlığı daha sona ermese bile , taraflardan biri sabırsız
davranabilir. Bu durumda yeterli olgunluğa erişmemiş sözleşmenin imzalanması gelecekte taraflara ağır zararlar
verebilecektir.
Son söz olarak şunu söyleyebilirim :
Standart sözleşmeler bir mağazadan
alınan hazır elbise gibidir. Her yönü ile
vücuda tam oturması beklenemez. Ku maşı , dikişi bize göre olmayabilir. Provası yapılmamıştır. Lojistik sektörünü
düzenleyen ve o hizmete özgü düzenlenmiş lojistik hizmet sözleşmeleri ise
terziye diktirilen ısmarlama elbise gibidir. İki kere ölç, bir defa kes esasına
göre hazırlanır. Belki hazırlanması
uzun zaman alır,
ancak daha konforlu , daha şık , kumaş
rengi ve biçimi ile
modaya daha uygun ve sağlamdır.

Murat BOG
EKOL LOJİSTİK
Süreç Geliştirme ve Tasarım Yöneticisi

Röportaj: Tuğçe ŞAHİN-Birkan Özgür

stratejilerini de dikkate
alarak, envanter optimizasyonunu zincirin her noktasın
da sağlayacak şekilde ilaç firmalarından ürünleri alır ; ön depoya gelen ürünler, buradan tüm
kooperatif merkezlerine ve onlara
bağlı şubelere dağılır.

.t'İlaç lojistiği

ve Farma Lojistik'ten bahseder
misiniz?
İlacın üreticiden tüketiciye ulaştırıl
masına "ilaç dağıtımı ", bunu gerçekleşti
ren kuruluşlara ise "ilaç dağıtım kanalları " adı verilir. Türkiye'de, Avrupa'ya benzer olarak ilaç; ilaç dağıtım kanalları (ecza depoları ve ecza kooperatifleri) aracı
lığıyla üreticilerden tüketicilere ulaşmak
tadır. Türkiye'de, ilacın yaklaşık %8590 ' nı ilaç dağıtım kanalları vasıtasıyla
hastanelere ve eczanelere ulaşır. Farma
Lojistik de ilaç dağıtım kanalları içerisinde yer alan firmalardan biridir. Farma
Lojistik, Ekol 'ün TEKB (Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği) ile yaptığı ortak projenin sonucunda doğmuş olan bir anonim
şirkettir. Ekol Lojistik ile beraber geliştiri
len bir proje sonucunda ortaya ç ıkan ve
Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen "ön
depoculuk" uygulamasını ihtiva eden bir
modeldir.
Farma Lojistik'le gerçekleştirdiğimiz
ön depoculuk uygulamasının örnekleri ,
Avrupa'da olmasına
rağmen Türkiye 'de
bir ilk. Farma Lojistik, kooperatifler adı
na, onların envanter
seviyelerini ve satış

.t'Farma Lojistik'in pazardaki yeri
nedir?
Farma Loj istik, Türkiye 'deki ilk 3 ilaç
dağıtım kanalından biridir. Türkiye'de,
ilaç dağıtım kanalı olarak yaklaşık 100
tane aktif firma vardır. Bu 100 aktif firmanın ilk 3'ü, toplam dağıtımın %85'ini
taşırlar. Hedef Alliance , Selçuk ve Farma Lojistik ilk sıralarda yer almaktadır
lar. Farma Lojistik, dolayısıyla TEKB bizim iş ortaklığı yaptığımız kurumlar.

.t'İlaç Taşımacılığır<ıözel kılan
sebepler nelerdir?
Lojistikte her sektöre! uygulamanın
kendine özgü farklılıkları vardır. Ancak ;
insan sağlığı ile ilgili olduğu için ilaç diğer tüm ürünlerden farklılaşır. Hiçbir
ürün, belirli durumlarda sanırım ilaçtan
daha öncelikli olamaz. İlaç , insan sağlı
ğına direkt etki ettiğinden dolayı , hijyen
koşullarına hem depolamada, hem de
dağıtımda oldukça dikkat etmek gerekir. Dünyada bunu sağlamak amacıyla
Dünya Sağlık Örgütü 'nün koyduğu kurallar vardır. Türkiye'de de buna paralel
olarak ilacın üretimi, laboratuar koşulla
rı , depolanması ve dağıtımıyla ilintili
Sağlık Bakanlığı ' nın koyduğu yönetmelikler ve kılavuzlar bulunmaktadır.
.t'İlaçların bozulma riski var mı?
Bunlar için aldığınız önlemler neler-

dir?
ve ilaç firmaları tasaklama koşulları be-

Sağlık Bakanlığı

rafından ilaçların

lirlenir. Belirli sıcaklık ve nem aralıkla
rında ve hijyen koşulları çerçevesinde
ilaçlar depolanmalı ve taşınmalıdırlar.
Bazıları 2-8 C derece arasında , baz ı la
rı ise oda sıcaklığında bulunmalı ve belirli nem aralıklarında saklanmalıdır.
Farma Lojistik ve Ekol olarak, biz hem
depo lojistiğind~ . hem de dağıtım ayağında bu kuralları tam olarak yerine getiriyoruz . Depoda Türkiye 'de ilk defa
kullanılan kiosk sistemi ve deponun
farklı yerlerindeki sensörler aracılığıyla ,
sıcaklık ve nemi dinamik olarak ölçüyor
ve raporluyoruz. Buna bağlı olarak,
herhangi bir anda olması gereken sı
caklık ve nem seviyesinin dışına çıkıldı
ğında , sistem otomatik olarak ilgilileri
uyarmakta ve sistemi alarm seviyesine
getirmektedir. Ayrıca dağıtım merkezimiz, ısıtma soğutma sistemleri ve soğuk odaları da barındırmaktadır. Buna
ek olarak, tamamen yazılım destekli
olarak lot ve miad tabikini yapıyor ve
kendimizden sonraki zincirin oyuncuları na da sağlıklı bir şekilde iletiyoruz.
.t'Sevkte sigortalama yapıyor
musunuz?
Depodaki ürünler için üçüncü parti
sorumluluk sigortamız bulunuyor. Ayrı
ca, müşterimizin yaptırdığı emtia sigortası da bulunmaktadır. Dağıtım sırasın
da da nakliye sorumluluk sigortası vardır. Poliçenin limiti trilyonları aşan dağı
tım araçlarının varlığından dolayı Türkiye standartlarının çok üstündedir.
.t'Hizmet

alanların

nasıl planlıyorsunuz?

ihtiyaçlarını

Planlama süreçlerini nasıl yürütüyorsunuz?
Farma Lojistik ile aramızda her noktada veri entegrasyonu bulunuyo r. Yazılım ve donanım anlamında yüksek
teknoloji kullanıyoruz . İş ortaklığımızın
en önemli hedeflerinden birisi örnek uy-

gulamalar ortaya koymaktır. Mal kabul ,
sipariş , stok, sevkıyat vb. süreçlerinde
EDI yoluyla sistemlerimiz arasında veri
alışverişi olmaktadır. İlaç firmalarından
teslimatların dağıtım

merkezimize ne
zaman geleceğine ait bilgiler, Farma
Lojistik tarafından bize önceden sistem
yoluyla iletilir. Acil ve tevzi ürün yönetimi kapsamında, ürünleri direkt olarak
biz gidip tedarikçiden alacaksak bize iş
emriyle bildirir. Sipariş yönetimi kapsamında Farma Lojistik'in stratejilerine
göre, sipariş yönetim sistemimizi değiş
tirebiliyoruz . Yazılımımız sayesinde depo içindeki tüm süreçleri hem planlama, hem de daha iyi yönetebilme amacıyla en ince detayına kadar izliyor ve
navigasyon paneli mantığıyla izlenebilirliği müşterimize de sunuyoruz.

eczaneler s i pariş açılabiliyor.
./Son kullanma tarihi geçmiş
ilaçların iadesi ne şekilde oluyor?
Her ilacın üzerinde seri numarası
ve son kullanma tarihi yazmaktadır. İlaç
lojistiği için miyad ve lot takibi oldukça
önemlidir. Bu süreç, tüm zincir boyunca
iyi yapılınca anlamlı hale gelmektedir.
Çoğu ilaç firması bunu çok ciddi şekilde
takip etmektedir. Fakat, ecza depoları
nın hepsinin bunu takip edecek teknolojik alt yapısı bulunmamaktadır. Zincir
boyunca ilacın izlenebilirliğinin sağlan
ması insan sağlığı açısından da çok
önemli. Türkiye 'de maalesef bu süreçte
tam olarak istediğimiz noktada olmadı
ğımızı görüyoruz. Sahte ilaç vakaları ,
geri çekme prosedüründe yaşanan
problemler gözlemlediğimiz sonuçlar.

jik alt yapısı bulunmamaktadır. Zincir
boyunca ilacın izlenebilirliğinin sağlan
ması insan sağlığı açısından da çok
önemli. Türkiye 'de maalesef bu süreçte
tam olarak istediğim i z noktada olmadı
ğımızı görüyoruz. Sahte ilaç vakaları ,
geri çekme prosedüründe yaşanan
problemler gözlemlediğimiz sonuçlar.
İlacın sağlıklı koşullarda depolanması

ve

dağıtımının sağlanması

için devlet
kontrollerin ve denetimlerin
çok daha etkin bir biçimde·· yapılması
gerekir. Hasarlı ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünler, son noktalardan bizim araçlarımız ya da çalıştığımız diğer
3. parti hizmet sağlayıcıları tarafından
alınıp merkeze getirilir. Burada Farma
Lojistik kararlarına göre ya imha edilir
ya da ilaç firmalarına geri gönderilir
tarafından

İlacın sağlıklı koşullarda depolanması
./ Çeşitli

mal kabul ve teslimat
sistematiği ile siparişlerin tüm kanallara en hızlı şekilde sevkıyatı nasıl gerçekleşiyor?

Tedarik zinciri yönetimindeki başarı ,
zincirin tüm üyeleri arasındaki senkronizasyonla ve bilgi paylaşımıyla olmaktadır. Bazen zincirin güçlü üyeleri, diğerleriyle iş ortağı olduğunu gözden kaçırabilmekte ve bu da tedarik zinciri yönetiminde kamçı etkisine neden olabilmektedir. istenmeyen noktalarda stoklar oluşmakta ve sermaye verimliliği
düşmektedir. Türkiye 'de de, zaman zaman talebe istinaden gerçekleşmeyen
üretim ve satış faaliyetleri sonucu , ara
noktalarda fazla stokların oluştuğunu
görmekteyiz.
Acil ve tevzi ürün yönetimindeki başarı , aslında tüm zincirin ana performans göstergesidir. Biz kullandığımız
teknoloji, farklı dağıtım modellerimiz ve
algoritmalarımızla maksimum hıza eriş
mek için üstün bir gayret gösteriyoruz.
En uzak sevk noktamıza siparişin hazırlanması da dahil olmak üzere 24 saatte ulaşabiliyoruz .

ve

dağıtımının sağlanması

için devlet
kontrollerin ve denetimlerin
çok daha etkin bir biçimde yapılması
gerekir. Hasarlı ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünler, son noktalardan bizim araçlarımız ya da çalıştığımız diğer
3. parti hizmet sağlayıcıları tarafından
alınıp merkeze getirilir. Burada Farma
Lojistik kararlarına göre ya imha edilir
ya da ilaç firmalarına geri gönderilir.
tarafından

./Son kullanma tarihi geçmiş
iadesi ne şekilde
oluyor?
Her ilacın üzerinde
seri numarası ve son
kullanma tarihi yazmaktadır. İlaç lojistiği için miyad
ve lot takibi old u k ç a
önemlidir.
Bu süreç,
tüm zincir boyunca
iyi yailaçların

pılın

./Tedarik Zinciri süreci

nasıl

a

a n -

işliyor?

Farma Lojistik, ecza kooperatiflerinden gelen talep tahminlerini ele alır; daha önceki kullanım miktarlarına ve çeşitli parametrelere göre envanter kontrollerini sağladıktan sonra, bir optimizasyon yaparak ilaç firmalarına sipariş
lerini geçer. İlaç firmaları , bu siparişleri
hazırladıktan sonra tahmini teslimat zamanlarını Farma Lojistik'e iletir. Farma
Lojistik de bizimle sistemsel olarak paylaşır. Bu ürünler, ilaç firmaları tarafın
dan ön depomuza getirilir. İlaçlar, daha
sonra ecza kooperatifleri veya şubeleri
tarafından

e

siparişler

doğrultusunda

kendi bölgelerindeki eczanelere teslim
edilir. Türkiye 'de, biraz da rekabetin etkisiyle aynı eczaneye günde 1O kere bir
ecza deposu gidebiliyor. 1 kutu ilaç için

lamlı

hale
g e imektedir.

ç

o-

ğ

u
i 1 aç

firması

bu n u
çok . ciddi şekilde
takip
etmektedir.
Fakat, ecza
depolarının

hepsinin bunu takip edecek teknolo-

./Kalite kontrolü nasıl sağlıyor
sunuz?
Depoda yönetmeliklere uygun olarak mesul müdür, yani bir eczacı ve
onun liderliğinde kalite kontrol grubumuz bulunuyor. Yönetmelikler gereği
ürünün nasıl kabul edileceği , nasıl çıka
rılacağı , nasıl stoklanacağı belirlidir
ama:, biz bunları maksimum düzeyde

(GDP=İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE , " İYİ

DAGITIM UYGULAMALAR!")
Bu konuyla ilgili olarak kurallar konulmuş. Fakat bunun kontrolüyle ilgili
bazı eksikler gözlemlenebiliyor. Özellikle, soğuk zincirde ürünlerin gereken kurallara uygun olarak dağıtılmasına dikkat edilmeli . Projede soğuk zincirde
özel kaplar kullanıyor. Ayrıca , özel etiketlerle dağıtım esnasında soğuk zincirin kırılıp/kırılmadığını izliyoruz.
Genel olarak Türkiye 'yi düşünecek
olursak , dağıtım tarafında en azından
kullanılan araç standartlarının ve izlenebilirliğin kalite olarak yükseltilebileceği birçok fırsat noktası bulunuyor.

yapmaya çalışırken ; bunların üzerine artı değerler katmaya ve mümkün olduğunca sistemsel kontrolü sağlamaya
çalışıyoruz. İlaç depolamada ürün kabul ve çıkış alanları birbirinden ayrı olmalı , ürünler birbirlerine karışmayacak
şekilde muhafaza edilmeli, ayrıca karantina ürünler, psikotrop ürünler, soğuk oda ve iade ürünler fiziken birbirinden ayrı lokasyonlarda tutulmalıdır.
./Avrupa Birliği ' ndeki sistem naBu sistemi Türkiye'deki sistemlerle karşılaştırırsak sistemin nasıl
bir etkisi var?
Avrupa'da, belirli ülkelerde ön depo
mantığı önceden beri uygulanmakta ve
zincirin tüm oyuncuları da bunu desteksıl?

!emektedir. Türkiye'de , sektörün lojistik
anlamda iş birlikçi planlamaya gitmesi
gerekir. İngiltere gibi bazı ülkelerde,
marjinal uygulama olarak "Zincir Eczane Modelleri" bulunmaktadır. Şu an
Türkiye 'de bir eczacı , bir tane eczane
açabilmektedir, zincir eczane modelinde ise bir girişimci birden fazla eczane
zinciri açabilmektedir. İyi dağıtım , depoculuk, laboratuar ve üretim uygulamaları Türkiye'de mevcuttur. Fakat, AB
süreciyle birlikte bunlar olması gereken
seviyeye kesinlikle erişecek ve standartların yükselmesini olumlu etkileyecektir.
./GDP'ye verilen önem, sızı ve
hizmet alanları memnun ediyor mu?

./Bu sektörde yakalamanız gereken fakat yakalayamadığınız bir nokta var mı?
Türkiye 'de ilaç firmaları , yakın geçmişe kadar lojistikte dış kaynak kullanı
mına biraz daha kapalıydılar. Bunda,
sektörde uzmanlaşan lojistik firması sayısının azlığı da etkili. İlaç lojistiği konusunda hizmet veren birkaç firma ise ;
sadece sınırlı bir alanda çözüm ler geliştirebiliyorlar. Özellikle bütünleşik hizmet veren firma sayısı çok fazla değil ,
seçenek az, profesyonel lojistik firmalarının bu kanada daha fazla girmesiyle
beraber kalitenin çok daha yükseleceğine inanıyorum . İlaç firmaları açısın

dan bakacak olursak ; aslında onlarda
tek bir firmadan kaliteli hizmet almayı
tercih edeceklerdir.

BENCH
Merve YÜKSEL
İstanbul Ünv. Ulaştırma ve
Lojistik 3. Sınıf Öğrencisi

D

eğ işen ekonomik şartların ve
tüketici tercihlerinin ışığında
günümüzde hemen hemen
her işletme kendini sürekli artan bir
rekabet ortamı içerisinde bulmuştur.
Tüketicinin eskiden , daha bilinçli olması ve ne istediğini bilmesi , işlet
melerin pazar paylarını sınırlayıcı
ve zorlayıcı bir durum yaratmaktaydı. İşletmelerin de değişen bu şart
lara ayak uydurabilmek, sürekli artan rekabet karşısında varolabilmek
için yeni yönetim teknikleri geliştir
mesi zorunluluğu işletmeleri yeni
arayışlara sevketmiştir. Bu arayışlar
sonunda işletmeler yeni bir yönetsel araç olarak "Benchmarking"i
kullanmaya başlamıştır.

Benchmarking, sürekli olarak
herhangi bir zaman ve yerde arayıp
bulma, karşılaştırma ve en doğru
olanı alıp uygulama anlamına gelmektedir.
Benchmarking (Kıyaslama) tekniği karşılaştırma yapma amacı ile
standartların tamamlanmasını sağ

layan sistematik bir yaklaşımdır.
Hem ölçülebilir performans hedeflerinin belirlenmesi hem de ürün ve
proses tasarımı için fikirlerin oluş
masına katkıda bulunur. Aynı zamanda, iş proseslerinin ve prosedürlerinin iyileştirilmesi ve geliştiril
mesi için de önemli fikirler sağlar.
Ürün ve proses kıyaslamaları dünya sınıfı veya kendi sınıfının en iyilerinin objektif performans ölçümleriyle tanımlanmasını ve bu performans seviyesine nasıl ulaşabilece
ğinin

araştırılmasını

Kıyaslama ,

kapsamalıdır.

karşılaştırma

şirketlerin

yapılan

yeterliliklerini aşabilecek
yeni ürün ve prosesleri geliştirmek
için bir basamak sağlamalıdır.
Benchmarking 'in faydaları:
İyileşmeye
açık

alanlar belirlenir,
Kurumun her
bir noktası ortaya
çıkar.

Hedef-Sonuç ortaya çıkar,
Paylaşım meydana gelir,
Kurumsallaşmalar sağlanır,

Rekabet gücü yükselir.

Türkiye'de ve Dünya'da
Benchmarking (Kıyaslama)
Yıllardan beri Japonya'da bir
anlayış olarak ilgi gören ancak
yönetsel bir araç olarak ele alın
mayan ve A.B .D 'de "Benchmarking " adını alarak böylesine hız
kazanan yöntem , Türk iş dünyasının son dönemlerde ilgisini
çekmeye başlamıştır.
Gümrük Birliği ' nin gündeme
gelmiş olması , dışa açılma ve rekabet edebilme gücünü arttırma
da kullanılan , batıda neredeyse
her işletmenin uyguladığı yöntemin Türkiye 'de de tanınmasına
yol açmıştır. Küreselleşmenin
önem kazanmasıyla Türk işlet
meleri de uluslar arası pazarlara
girebilmek ve iç pazarda payları
nı kaybetmemek için harekete
geçmişlerdir.

Değişen yönetim anlayışı,
benchmarking 'in işletmeler tarafından ilgi görmesine yol açmaktadır.Yönetsel araç hakkında
eğitimler verilmeye , uygulamalar
yapılmaya başlanmıştır. Kalite
Derneği ,

kıyaslama

çalışma

grubunu bir komite haline
getirmiştir ve komite bu
alandaki çalışmalara tüm
hızıyla devam etmektedir.
Bu konuda en .yoğun faaliyet gösteren
işletmelerden
biri
1994 yılında kurulan
Kalite ve Yönetim
Merkezi ve Danış
manlık

İşletmesi

KALMER 'dir. Kalite
yönetimi konusunda
öncü işletmelerden
biri olan A.B.D işlet
mesi 'Juran İnstitute 'un Türkiye 'de tek
yetkili distribütörü olan
KALMER , "Benchmarkinp Veri Tabanı " oluş
turmak üzere çalışmalara
başlamıştır.

Dünya çapında benchmarking ve en iyi uygulama
alanında araştırma ve bilgi hizmetleri sunan APQC kuruluşu
nun bir üyesi olan Arthur Anderson danışmanlık firması ise, bu

işletmelerle işbirliği

içinde yürüttüğü
ile işletmelere kendilerini
dünyadaki en iyi uygulamalarla karşılaştırma olanağını vermektedir.
çalışmalar

Başarılı

mi için
lidir:

bir benchmarking yönetiyürütülme-

başlıca şu işlemler

1-0rganizasyonda nelerin banchmarking analizine tabi tutulacağı
tespit edilmelidir.
2-Sektördeki diğer organizasyonlar tespit edilmelidir.
3-Veri toplama yöntemi tespit
edilmeli ve veri toplanmaya başlan
malıdır.

4-0rganizasyonda mevcut rekabet ve performans açığı tespit edilmelidir.
5- Gelecekteki performans düzeyi
belirlenmelidir.
6-Analiz sonucu elde edilen bulgular değerlendirilmeli ve sonuçlar
ortaya konmalıdır.
?-Fonksiyonel hedefler

oluşturul

malıdır.

8-Aksiyon

planı geliştirilmelidir.

9-Aksiyon planları
ve sonuç izlenmelidir.

uygulanmalı

1 O-Organizasyonda benchmarking yöntemi yeniden düzenlenmeli
ve geliştirilmelidir.
Türkiye'de kıyaslama konusunda
faaliyetler çok yetersizdir. Şirketlerin
bilgi vermeye açık olmamaları ve bilgi vermekten kaçınmaları sonucu
doğru ve yeterli veri toplanamamakta, istenen detayda kıyaslama yapı
lamamaktadır. Oysa kıyaslama çalışması , bir ülkenin rekabette avantajı elde etmesini sağlayacak temel
sektörler ve faaliyet konularını belirlemesi ve geliştirmesinde çok önemli rol oynar. Günümüzde gelişmiş
tüm ülkelerin ulusal kıyaslama enstitüleri ve ayrıca farklı sektörlerde kı
yaslama çalışmaları yapan kurumları bulunmaktadır.
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ojistik sektöründe uzun yıllar
ç alı şm ı ş biri olarak sektörü değerlendirebilir misiniz?

L

Türkiye 'de bu sektör çok büyük gelişim gösterdi. Bizler bu mesleğe başla
dığımız zaman bu işin ne okulu ne de
şekli vardı , deneme-yanılma metoduyla
çalışılıyordu. 98 '1erin başında lojistik
kavramının ilk defa Türkiye 'ye gelişiyle
sektörde yeni atılımlar oldu . Türk gümrük mevzuatı da sektörün gelişimini engelliyordu. Bu işe ilk başladığımızda antrepo, limanlar devlet kontrolündeydi .
Son yıllarda yapılan özelleştirmelerle
birlikte özel antrepolar, özel limanlar
açıldı. Dış Ticaret çok hızlı büyüdü . Türkiye'de Özal 'dan sonra ihracat açılmaya
başladı. Fazla dış ticaret hacmi yoktu
buna paralel kısıtlı ithalat vardı. Esas büyük gelişme son on
yıldır var. Daha yapı
lacak çok iş var.
.t iş geliştirme

de önünüze çıkan
bürokratik engeller

nelerdir? Bunlarla
sunuz?

nasıl başa çıkıyor

Gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımız
da Türkiye 'de bürokrasi çok fazla. Uzak
Doğu , Amerika gibi ülkelere göre gümrükleme işlemleri çok yavaş. Ne kadar
özelleştirme yapılsa da, limanların kapasitesi yetersiz. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Özellikle konteyner taşımacılığı
artmaya başladı ve gemi kapasiteleri de
arttı fakat bunları elleçleyecek teknoloji
ve kapasite yok. Karayolunda yeni bir
kanun çıkarttılar. Avrupa Birliği ' nin hiçbir
ülkesinde böyle bir uygulama yok. Sektörü denetlemek için yapılsa da fayda
sağlamadı. Bugünün ekonomik dünyasında rekabet artmış , her şey serbestleşmiş , kontrol engelleyici düzenlemelerle yapılmamalı.

,!Sektörde rekabet ortamı nasıl?
Rekabete ayak uydurmak için neler
yapılmalı?

Rekabet çok fazla ve Türkiye bu rekabete uygun şekilde yapılanmaya ça l ı
şıyor ama o kapasiteye yakalayabilecek

büyük sermayeli şirketler yok, bu yapı
lanma daha çok küçük ölçekli aile şir
ketleri şeklinde gelişti. Rekabet ortamı
daha esnek oluyor ve yerli sermayenin
korunması sağlanıyor. Portekiz, Yunanistan 'da da bu böyle. Böyle de olmalı.
Onları yok edici bir model bu sektörü tamamen yabancıların eline teslim etmemiz demektir. Bankacılıkta yaptığımız
hatayı lojistikte yapmamalıyız . Batı 'da
DHL'i görüyoruz bizde de olsun istiyoruz ama olamaz . Öyle bir sermaye birikimimiz yok.
.tTürkiye'nin ihracatında tekstilin
yeri fazla. İhracat dengesi gelecekte
nasıl değişir?

Türkiye 'nin ihracatında tekstilin payı
gittikçe düşüyor. Türkiye yan sanayiye
kaymaya başladı. Avrupa Birliği ülkelerinde pahalıya gelen, Çin 'de de o kaliteyi tutturamadıkları için ayrı bir üs gibi oldu . Otomotiv, beyaz eşya , yan sanayi ,
kauçuk , kimyasal maddeler ihracatta
payını arttırdı. insan emeğine dayalı olduğu ve maliyelerle rekabet edemedikleri için tekstilde siparişler düşüyor.
Özellikle haz ı r giyimde çok ciddi kayıp-

lara uğramaktayız. Hazır giyimden çok ,
entegre üretim önemli hale geldi . Seri
üretim yapabilecek şirketler ayakta.
,/Lojistikte inovasyon çalışmala
ihtiyaç duyulan kısımlar nelerdir? Nasıl uygulanmalı?
inovasyona açık alan çok
fazla. Öncelikle bilgi
işlem , haberi eş -

rına

me, operasyon süreçlerinde iyileştirme
leri sayabiliriz. Sadece son model kamyonun olması bir şey ifade etmiyor.
Bunları yapabilecek güç ise, inovasyonda önemli yeri olan insan faktörü . Çalı
şanları çok iyi yönlendirip , onlara destek vermek gerekir. İyi bir lojistik firmasında en başta iyi bir insan kaynağı , bilgi işlem ve haberleşme yapıs ı nın son
derece donanımlı olması lazım . Amerika neden daha çok kazanıyor? Her şey
lerini elektronik ortama taşımışlar. Biz
burada devamlı evrak üretiyoruz, hala
manuel ürünlerle uğraşıyoruz . Bunlar
zaman kaybı. Zaman da nakit demektir.
Biz bunları yapamayacak bir
ülke değiliz . Onlardan daha
genç bir nüfusa sahibiz. Sadece özel sektörle olacak bir
gelişme değil , kamu sektörünün de paralel gelişmesi lazım .

J

.I UTIKAD ' ın bir dönem önceki yönetim kurulu başkanıydınız.
Size kattıkları ve sizin sektöre kazandırdıklarınız nelerdir?
Ben bunu avantaj olarak görmek istemem . UTİKAD 'ta daha kurumsal bir
yapı var. Bana ne kattığından çok , bizim sektöre ne kattığımız önemli. Der-

nekte, 6 senenin 4 senesinde başkanlı
oldu. Bu dönemde de yeni başkana
yardımcı olarak duruyorum . FIATA'dan
alınmış bir modeldir. Geçmiş dönem
başkanı mevcut başkana bir dönem refakat eder. Türkiye'de lojistik kavramı
ğım

nın

anlaşılmasını

normları

sağladık .

Batı ' daki

takip ettik. Devlete, lojistiğin
daha i tibarlı bir sektör olduğunu anlattık , özellikle Ulaştırma Bakanlığı ' na
çünkü bakanlığın gözünde sadece kara
taşımacılığı vard ı , diğer modların pek
önemi yoktu . En azından bu zihniyet
değişti . Yeni atılımlar, projeler var. Bunlar için sermaye lazım . Bu kadar borçlu
bir ülkede hükümetin de para harcama
lüksü yok. Gönül ister ki bunlar tüketime
yönelik yatırımdan çok , üretim ve istihdama yönelik olsun . Lojistiğin üzerinde
bu yüzden çok duruluyor. Avrupa'da alt
yapı , coğrafi konum ve genç nüfusuyla
buna en uygun ülke Türkiye . UTlKAD bunu göstermeye çalıştı. Çalışmalarının
devam etmesi ve
derneğin demokratik yapısını koruması lazım .

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE

YABANCISE

YE

Aram KALENDEROGLU
GALATA Taşımacılık
Yönetim Kurulu Başkanı

G

alata

Taşımacılık

yılında

italya ' nın

1997
önde

gelen ve en eski kuruluş 
biri olan Albini & Pitigliani , kısaca Alpi grubun ortaklığıyla
kuruldu .
Günümüzde hala hızla büyümekte olan lojistik ve uluslararası taşımacılık sektörü ilk büyümeye başladığı 80 '1i yıllarda dahi
yabancı yatırım açısından gözde
bir sektördü. O zamanlar özellikle Türkiye 'nin tekstil ihracatının
taşınmasına yönelik başlayan
yabancı yatırımlar günümüzde
gelişmiş ve modern yapılar seklinde karşımıza çıkıyor.
larından

Şüphesiz

ki lojistik sektöründe
hem yerli ortaklara hem de ülkenin gelişme
sine büyük faydaları var. Öncelikle günümüzde ülkemize gelen
yabancı şirketler gerçekten çok
büyük ve köklü şirketler. Bunlar
gelişmiş teknolojik uygulamaları
nı ve bu alandaki yatırımlarını
beraber getirerek know-how anlamında çok büyük avantaj sağlı
yorlar. Burada kurulan şirketler
sadece dış sermayeden değil aynı zamanda know how anlamın
da da çok faydalanıyorlar ve kimi
zaman da bir eğitim yeri gibi de
yabancı

yatırımın

çalışıyorlar.

Eskiden
konusunda

yabancı

yaşanan

ortaklıklar

bürokratik
engeller
gunumüzde minimuma inmiş düzeyde. Özellikle sermaye yapısında
yaşanan zorluklar, yabancı orta-

ğa

getirilen mınımum sermaye
vs gibi engeller ortadan
kalkmış ve bir hayli esnemiş durumda , ancak öte yandan sektörle ilgili hala oturmamış kanun ve
yönetmelikler, bu konudaki uyumsuzluklar tüm sektörü olumsuz
etkilediği gibi yabancı sermayeyi
de çoğu zaman endişeye düşür
mektedir.
Sürekli yeni çıkarılan yasalar
ve yönetmelikler yabancı sermaye için bir risk faktörü oluştur
maktadır zira yatırımlarını planlama aşamasıyla uygulamaya geçiş aşamasından sonra çok fazla
yapısal ve köklü değişimler gündeme gelmektedir. Örneğin sektörde kullanılan belgeler ve bunların alınması için gerekli şartlar
ağırlaşmakta ve çoğu zaman
uyumsuz kalmaktadır.
Öte yandan yabancı sermaye
şartları

getiren şirketlerin tek risk faktörü
bu değildir. Benim gözlemlerime
göre yabancı sermayeli şirketler
Türkiye 'ye yatırım yaparken genelde ya yüzde yüz kendi sermayeleri ile şirketi kurmak istiyorlar
yada sembolik bir Türk ortak ile
faaliyete geçiyorlar. Şirket satın
almalarda dahi kendi sermaye
paylarının hep daha yüksek olmasına gayret ediyorlar. Bu tür
şirketlerde de bazen bir yerli
Türk genel müdür, bazen yabancı bir genel müdür veya bazen
de her ikisinin birden olduğu modeller seçiyorlar.
Bu modeller maalesef bugüne
kadar çok verimli olamadılar ve
birçok sorunla karşılaşıldı. Şir
ketlerin yönetimlerinde büyük
açıklıklar oluştu , kimileri çok büyük kayıplara uğradılar, kimleri
çok fazla genel müdür değiştirdi

ile kurduk Galata ' yı. Buradaki felsefe yerel ortakların da
elini taşın altına eşit ölçüde
koyması idi.
Arkamızda dev ve tecrübeli bir ortak alırken aynı zamanda burada attığımız her
adımdan da kendimiz sorumluyduk. Yönetim tamamen
Türk ortaklar tarafından yürütüldü ve her zaman bir aile
gibi devam etti ilişkilerimiz .
Alpi dünyanın her yerinde bu
tür yerel ortaklıklar yaparak
global bir ağa dönüşmüş .
Üstelik de son derece elastik
bir yapıda . Mecburiyetler olmadan , her şirket bağımsız
olarak çalışacağı şirketleri ve
acenteleri kendi seçiyor, ağ
içinden olanlar tercih ediliyor
sadece. Bu da aile yapısını
güçlendirmeye katkı sağlıyor. Kı
sa sürede Galata grubun en büyük ve önemli şirketlerinden biri haline geldi.

ve sektördeki adı maalesef kirlendi.
Sektör öncelikle bir hizmet
sektörü olduğu için en kurumsal
yapılarda bile insan faktörü çok
ön planda olduğu için , insan faktörünün iyi ve kötü yanlarından
çok etkilenmeye açık. Bu yüzden
de uzaktan yönetim ve kontrol
sistemleri çoğu kez yürümedi ve
firmalar çok fazla yönetim deği
şikliklerine gittiler.
Bu tür yapıların bir diğer özelde tamamen yurtdışı yönetimli bir kontrol mekanizması sonucu burada faaliyet gösteren
şirketler yurtdışındaki merkez faaliyetlerden çok fazla bağımlı oldu . Diğer bir deyişle bu tur firmaların müşterileri ağırlıklı olarak
yurtdışından
bulundu. Türkiye 'deki firma da yurtdışı firmanın
bir uzantısı gibi görüldü. Oysa ki
bu sektörde güçlü olmanın temel
şartlarından biri kontrol ettiğiniz
müşterilerin ve işlerin çokluğu
dur.
Diğer bir unsur ise Türkiye 'ye
yatırım yapan yabancı şirketler
genel anlamda global bir networke dahil olan şirketler. Bunun birçok faydası olduğu gibi bazen
dezavantajları da olabiliyor. Örneğin uluslararası bir ağa sahip
bir şirketin Türkiye ayağı dünyanın her yerinde mevcut olan bir
liği

İtalyan bir ortak seçmedik, bizim
vizyonumuz Alpi grupla örtüştü
ğü için bir araya geldik ve yola
çıktık. Sadece Türkiye 'de değil
tüm dünyada ender görülen bir
felsefe ve sermaye yapısı ile , %
50 İtalyan ; % 50 Türk sermayesi

da

yapıyı

çok
zeminlere oturttu .

sağlam

Veli Tan KİRTİŞ
TELLCOM Genel Müdürü

bağlantı

gerçekleştirerek

ve ayda
üzerinde ses
trafiği taşıma kapasitesine ulaştık .
Ayrıca ; Tellcom 'un Türkiye'de A-Tipi konuşma hizmetine başlayan ilk

38,000,000
Röportaj:

Tuğçe ŞAHiN

G

enel olarak Tellcom'dan ve

hizmetlerinden bahseder misiniz?
Serbestleşen
telekomünikasyon
dünyasında , kullanıcılara uygun koşul
larda kaliteli ve avantajlı iletişim çözümleri sunmak üzere kurulan Tellcom
İletişim Hizmetleri A. Ş ., kurumlara şe
hirlerarası , uluslararası

ve mobil operatör arama hizmetlerini vermektedir.
Tellcom ayrıca uluslararası ve ulusal
toplu ses taşıma , kurumlara özel uluslararası kiralık veri hattı
ve yurtdışı
bağlantılı internet erişim hizmetleri veriyor.
Tellcom , Uzak Mesafe Telefon Hizmetlerinin ilk aşamasında Tellbox ve
Tellcomvoip ürünleriyle kurumlara kaliteden ödün vermeden maliyet avantajı
sağlıyor. UMTH ile başladığı ses hizmetlerini sunmanın yanı sıra , yine kurumlara yönelik internet ve yüksek kapasiteli data hattı hizmetlerini sunuyor.
.fTellcom'u diğer operatörlerden
farklılıkları nelerdir?
Tellcom
olarak
çok kısa bir zaman
diliminde,
uluslar
arası ses taşıma hizmetlerinde, 27 adet
uluslararası
trafik
operatörü ile ara

operatör

dakikanın

olduğunu

da ekleyebiliriz.

bu sayede lojistik sektörünün akaryakıt giderlerinden sonraki en önemli
maliyeti olan haberleşme maliyetlerinde çok ciddi tasarruf imkanı sağlan
mıştır.

UNO Projesi 'nde Tellcom özel tarifesi ile lojistik

.fTellcom ' un Turkcell Grup Şir
keti olmasının faydalarını nasıl görebileceğiz?

Tellcom , Turkcell Grup Şirketi olmanın verdiği avantajla, sektör bilgi ve
becerisine ve dolayısıyla gelişmiş kurumsal

müşteri

portföyüne sahip bir
Sabit telefon ses hizmetlerinin , mobil hizmetlerle bütünleşik olarak sunulacağı ilerideki dönemler abonelerin iletişim ihtiyaçları açısından
avantajlı bir durum yaratacak .
Sonuç olarak , Turkcell sadece bir
GSM operatörü olarak kalmayacak,
bölgesel bir iletişim ve teknoloji firması
şirkettir.

olarak Türkiye 'nin altyapı ihtiyacına
yönelik katma değerli hizmetleriyle yatırım yapan bir firma olacaktır.
.fTellcom ' un Logistik sektörüne
yönelik yapmış olduğu çalışmalar
dan örnek verebilir misiniz?
Tellcom 'un lojistik sektörüne yönelik en önemli çalışmalarından biri
Uluslarası Nakliyeciler Derneği ile telekem çözümleri konusunda oluştur
duğu işbirliğidir. UNO 'nin distribütör
kuruluşu Naz Teknoloji ile Tellcom arasında gerçekleştirilen distribütörlük
sözleşmesi ile, lojistik sektörü firmaları
için özel çözüm paketleri sunulmuş ve

görüşme

firmalarına

imkanı

daha ucuz

sağlamıştır .

kapsamında yaklaşık

Proje
1000 firmaya sa-

bit hat üzerinden ses hizmetleri ve iP
üzerinden ses hizmetleri verilmektedir.
UNO projesinde Tellbox ve tellcomvoip ürünleri kullanılmaktadır. Tellbox ;
kurumların

lıkla

analog santrallerine kolay-

adapte edilen , yapılan

yurtdışı

veya yurtiçi

aramaların

olduğunu algılayıp

görüşmeleri

TELLCOM 'un

rifelerinden

gerçekleştirilmesini sağlar.

avantajlı

ta-

Tellcomvoip; küçük, orta ve büyük
ölçekli tüm işletmelerin ses iletişimin 
deki

ihtiyaçlarına

yönelik olarak tasar-

lanan yüksek kaliteli ses hizmeti çözümüdür. Tellcomvoip 'te uzak mesafe telefon ihtiyaçlarını karşılamak için , genişbant

internet erişimi ile hizmet verilir. Bu hizmet kapsamında ; kiralık data
hattı (ihtiyaca göre belirlenecek hızlar
da) , modem , router veya router VolP
desteklemiyorsa, voice gateway
gerekmektedir.

cihazı

Proje içindeki avantajlardan biri ,
UNO için özel olarak hazırlanan bir ara
yüz ile tüm UNO kapsamında Tellcom
hizmeti alan firmalara yönelik özel takip ve raporlama sisteminin hazır olmasıdır.

"LOJİSTİK KAMPI
Y

ıldız

Teknik Üniversitesi
Kalite ve Verimlilik Kulübü
tarafından bu yıl ikincisi

düzenlenen Lojistik Kampı 6 -9
Aralık 2006 tarihleri arasında gerçekleşti.Toplamda 60 kişi olarak
belirlenmiş ve her üniversiteye
ayrılmış kontenjana yönelik baş
vurular danışmanlık firmaları tarafından değerlendirildi . YTÜ oditoryumunda yapılan eğitimler süresince katılımcılar otelde ağırlan
dı.Ayrıca verilen eğitim sonrasın
da yapılan Lojistik Vak 'a yarışma
sı sonucunda kazanan takıma
Borusan Lojistik'te staj olanağı
sağlandı. Okulumuzdan Merve
Yüksel , Tuğçe Şahin ve Didem
Büyükarslan bu sene eğitime seçilen isimler oldular. Hızla gelişen
lojistik sektörüne , alanında daha
bilgili ve deneyimli mezunlar kazandırmayı amaçlayan ve lojistiğe
çok yönlü bir bakış açısı sağlayan
eğitim programının bu seneki konuşmacıları:

-Lojistik ve 6 Sigma
Borusan Lojistik Satış Pazarlamadan Sorumlu Gn .Müd .Yrd .
İbrahim DÖLEN
-Dış Kaynak Kullanımı ve 3PL Şir
ket Seçimi
LOREAL Türkiye Tedarik Zinciri
Direktörü
Erhan TUNÇBİLEK
-Performans Yönetimi
Feza ÖZALP - 3M -İlaç Lojistiği
Ekol Lojistik için Süreç Geliştirme
ve Tasarım Yöneticisi
-Türkiye Lojistik Sektörü İçin Stratejiler ve Çözüm Önerileri
Arçelik Tüketici Hizmetleri ve Lojistik Direktörü
Serdar SÖZERİ
-Dış Ticaret Ekol Lojistik Satış ve
Müşteri Hizmetleri Grup Başkanı
Dr. Hakan ÇINAR
-Gıda Lojistiği
Tırsan

Lojistik Genel Müdür Yar-

dımcısı

-Askeri Lojistik ve Türk Silahlı
Kuvvetleri ' nde Lojistik Eğitimi Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri

2006"

Enstitüsü , Malzeme Tedarik ve
Lojistik Yönetimi Ana Bilim Dalı
Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Mly. Kd. Alb.
Cengiz TAVUKÇUOGLU
-Depo Yönetimi ve Lojistikte Yeniden Yapılanma
Balnak Lojistik iş Geliştirme Koordinatörü
-Lojistikte Rekabet ve İşbirlikleri
Türk HENKEL Ev Bakım ve Temizlik Ürünleri Tedarik Zinciri Müdürü
Erdinç DEMİRKIRAN
-Tedarik Zinciri Yönetimi
Pınar Lojistik Direktörü
Ahmet VİÇİN
-Risk ve Kriz Yönetimi
LODER Başkan Yardımcısı
Atilla YILDIZTEKİN

"FABRİKA KALMADI
Türkiye 'ye ilgi duyan uluslararası
tercihlerinin grosmarket-perakende , elektrik üretim ve
dağıtımı , bankacılık ve telekomünikasyon gibi gelirin yurtiçinde yaratıldı
ğı dört ana sektörde yoğunlaştığını
belirten Devlet Bakanı Şener ; ne bankacılık , ne enerj i, ne de söz konusu
diğer sektörlerde dış alemden sağla
nan tek kuruş ihracat geliri olmadığı
nın altını çiziyor. Ayrıca yapıyı değişti
recek teknoloji ve sabit sermaye
transferinin de söz konusu olmadığını
ilave ederek "yurtiçinde üretilen gelir
ve tasarrufu alarak kendi ülkelerine
aktaracaklardır. Arjantin krizleri de
böyle çıkmıştır. " demeyi ihmal etmiyor.
kuruluşların yatırım

İsmail EMEN
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

evlet Bakanı Abdüllatif Şener
bir konuşmasında , yabancı
sermayenin gelirin yurtiçinde
yaratıldığı sektörlerde yoğunlaştığına
dikkat çekmiş , ülkede yaratılan gelirin
bu yolla yurtdışına aktarılacağına dikkat çekerek , "bu şekilde cari açık kapanmaz, kriz bile olur." demişti . Netesadüftür ki Sn. Başbakan 'da "biz dünya devleri gelsin diye gırtlak patlatıyo
ruz. Kabine üyesi bir arkadaşımız yabancı sermaye karşıtı sözler söylüyor"
diyerek kendisini ikaz etmişti .
Hangisi haklıdır buna siz karar verin . Sn. Başbakan ' ın müktesebatına
lafım olamaz ama Sn . Şener ' in iktisat
profesörü olduğunu hatırlatalım .

D

Döviz fiyatındaki ucuzluk bugüne
kadar bizim kontrolümüzde idi . Merkez Bankası faizi yüksek tutarak döviz
fiyatının aşağıda kalmasını sağlıyor

du . Bugünlerde ise döviz fiyatı küresel
dalgalanma sonucu , yabancıların Türkiye 'den çıkma niyetlerine bağlı olarak yükseliyor. Dövizi kontrol edebiliyorsak mesele yok. Panik yaşanmaz .
Kriz çıkmaz . Ama kontrol edemiyorsak o zaman TCMB 'nin yapacak fazla
bir şeyi yok.
Geçtiğimiz
haftalarda
dolar
1.45'1eri gördüğünde eğer yeni girişler
dengelemese idi dolardaki panikleme
daha yükseklere tırmanabilirdi.
Ben oldum olası günübirlik gelen
paraya, ister YTL ister döviz olsun
karşı olmuşumdur.

Gerçekten günümüzde hakim güçler, yatırım yaptıkları ülkelere sanayi
geliştirici hiçbir sermaye bileşenini getirmemektedir. Global likidite nakit
sermaye olarak ülkemizdeki sanayi
kuruluşlarını , bankaları satın almaktadır. Diğer taraftan gelen çoğunluğu
"Carry Trade" olan spekülatif sermayede borsa ve para piyasalarını ele
geçirerek ekonomik kriz tehdidi ile hükümetleri diken üstünde tutarak teslim
almaktadır. Sn . Şener üstü kapalı olarak bu tehlikeyi bütün içtenliği ile telaffuz etmiştir.
Spekülatif sermaye denince biraz
konuyu açmakta yarar görüyorum.

Maalesef bugün Türkiye 'de sermaye ve para piyasalarında boy gösteren fonlar sistem olarak kısa vadeli
ve günübirlik. isterlerse anında satar
giderler. Tayland krizini hatırlayın. Onlarda rahatsızdılar kısa vadeli ve gü nübirlik paradan . Kısıtlama getirmek
istediler ama neredeyse doğduklarına
pişman oluyordular. Bu korkudur ki
Türkiye 'ye son beş yıldır "yüksek faiz "
uygulamasını sürdürtüyor. Bugüne
kadar uygulanan yüksek faiz/düşük
kur politikası , kısa vadeli ve vadesiz
fonların ekonomideki ağırlığını büyüttü . Artık dünyada bizden başka yüksek faiz ödeyen ülke kalmadı. Hem

ARSA VERELİM"
yüksek faizi ödüyoruz hem de her
dalgalanmada yüreğimiz hopluyor.
Bu yazımda asıl söylemek istediğim , Sn . Şener ' in ülkeye gelen yabancı sermayenin tercihleri
konusundaki endişelerini paylaş

den sorumlu bakan dahil sayıları
20 'yi geçmeyen üst ekonomi bürokrasisini toplardı. Ülke ekonomisi 5-6 saat süren bu toplantılar
da inceden inceye sorumlularınca
verilen brifinglerle ele alınırdı. Dü-

maktır.

zü söylerdiniz. Sn. Özal'ın engin
ekonomi bilgisi ışığında iktisadi ve
mali politikalar, sistem ve yapı
olarak konuşulur ve kararlar alı

Türk Sanayi çok önemli deği
içindedir. Bir zamanlar ülke
sanayinin amiral gemisi olan tekstil sektörü yerlerde sürünmektedir.
Markalaşamayan ve Çin 'e mağlup
düşen sanayici fabrikasını kapatıp, inşaatçı veya alış veriş merkezi sahibi olmayı tercih etmektedir.
O güzelim sanayi arsaları ve fabrikalar şimdi birer AVM durumuna
geliyor. Kimse sanayici olmak istemiyor. Mevcutlarda yavaş yavaş
tesislerini yabancılara satıp kendisi için daha karlı ama ülke için öncelikli faydası olmayan sahalara
aymaktadırlar. Ekonomik yapıdaki
çarpıklık , fabrika kurmanın cazibesini yok etmiştir. Düşük kur
yüksek faiz politikasının ülkeyi getirdiği nokta ortadadır. Bunu Sn .
Devlet Bakanı görüyor ama uluorta söyledi diye Başbakanı 'ndan
fırça yiyor.
Ben T.Kalkınma Bankası'nda
iken Sn . Özal ayda bir defa Çankaya Köşkü ' nde ekonomik zirve
yapar ve Başbakan ile ekonomişimler

şündüğünüzü , aykırı gördüğünü

nırdı.

etrafında oturan
Taner, Işın Çelebi gibi bakanlar ve Ali Tigrel , Rüştü Saraçoğlu, Orhan Güvenen , Altan Tufan , Mahfi Eğilmez, Coşkun Ulusoy, M . Şükrü Tekbaş gibi bürokratlarla yaptığımız bu toplantılar
hayatımın unutamadığım ekonomi dersleridir. Gerektikçe katıldı
ğım Yüksek Planlama Kurulu , Para Kredi Kurulu toplantıları da aynı içerikli toplantılardı. Acaba şim
di böyle şeyler yapılıyor mu? Bu
toplantılarda bu yazıda telaffuz etmeğe çalıştığım endişeler ve sanayimizin içler acısı durumu tartı
şılıyor mu?

O

masanın

Güneş

Bu ülke 1970'1i yıllarda AB'ye
kendine verildiğin
de, bilerek bu imkanını kullanmamıştır. Uygulanmakta olan ekonomik politikalara ters düştüğü için
Katma Protokol 'ün hükümleri bilerek yerine getirilmemiş AB ilişkile
ri soğutulmuştur. Özellikle Almanya bizim Yunanistan ile birlikte
AB 'ye girmemizi çok arzu ediyordu. Ancak o dönemin siyasi tercihleri ; dışarıya açık , bütünleşme
yi öngören modele ters olduğu ve
uygulanmakta olan ithal ikamesine dayalı , içe dönük politikalar
tercih edildiği için tren bilerek kaçırılmıştır. Saygı duyarım . Ama
bugün AB'ye girmeden , herhalde
giremeden o zaman reddettiğimiz
modele teslim olduk ve uygulanan
düşük kur yüksek faiz politikaları
nın doğurduğu dış açık, cari açık
gibi sorunlarla boğuşup , sıkıntısı
nı yaşıyoruz . Bari diyorum bu kadar zahmete deyip AB 'ye girebilseydik.
katılma şansı

FARK YARATAN YARATICILIK;

İNOVASYON
Şeref

TAV

Havalimanları

EREN
Holding

Danışmanı

Röportaj: Engin KURALOGLU

• novasyon İş

Dünyası için neden bu kadar önem taşıyor?

1

İnovasyon , iş dünyasında son
dönemlerde "rating"i en yüksek
kavramlardan birisidir. Kimi zaman
da her derdin çaresi gibi görülmektedir.
İş dünyasının günümüzde en
belirgin özelliklerinden birisi " kıran
kırana rekabet" içinde olması , rekabetle baş edemeyenlerin ise dirimlerini sürdüremedikleri , sürdüremeyecek oluşlarıdır.
Rekabetle baş
edilmesinin, rekabetçi yapılanma
nın yolu ise fark yaratmak , farklı olmak, farklı olduğu kanısı ve farklı
olma sanısını oluşturmaktır. Bu ise
inovasyon (fark yaratan yaratıcılık)
ile gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla ,
fa rk yaratan yaratıcılık , dirimi sürdürmenin , varlığı muhafaza etmenin , pazarda hedefleri gerçekleştir
menin aracıdır.
./ Başarılı

bir inovasyon ve babir inovasyonu fark etmek
mümkün müdür?
İnovasyon , işletmenin hedeflerini gerçekleştirmek üzere gerçekleş
tirdikleri "fark yaratan yaratıcı " eylemlerdir. Her "değişim", " farklı davranış - uygulama", inovasyon olarak nitelendirilmemelidir. Kaldı ki
aynı uygulamalar, davranışlar birbirine benzeşik işlet
melerde aynı sonuçları veremeyebilir. Hatta tam tersi , bir işletmede ,
organizasyonda
başarılı olan uygulama, diğer işletşarısız

mede

başarısızlığa ,

bozguna dönü-

şebi lir. İnovasyonun başarılı olanı

ile

başarısız olanını,

"gözüne bamekanizma yoktur. Farklı yöntemleri deneyerek başarılı olan benzer işletme
ler, organizasyonlar olduğu gibi,
benzer yöntemleri (hatta tıpatıp aynı araçları) kullandığı halde başarı
sız olan işletmeler de bulunmaktakınca" tanıyıcı

bir

işlerge ,

dır.

./ Fark Yaratan Yaratıcılık (İno
vasyon) alanında başarılı olmak
için şirketlerin iş ya da yönetim
modellerini değiştirmeleri gerekli
mi?
İşletmeler inovasyonu hedeflemezler. İşletmeler hedeflerini gerçekleştirmek için "inovatif" davranır
lar. İnovasyon , vizyonun gerçekleştirilmesinde bir yaklaşım biçimidir.
İşletmelerin faaliyetlerinin deği
şim ve
iş geliştirme bakımından
değerlediğimi zde iki ana davranış
sa! özellik taşıdıklarını görüyoruz.

Koruma ve değişim I geli ştirme olarak da adlandırabileceğimiz bu iki
özellik veya faaliyet , işletmelerin
içinde bulunduğu sektör, pazar ve
segmente göre önem ve ağırlık olarak değişiklik gösterdiği gibi ; rekabet koşulları da bu durumu etkileyebilir.
İşletmelerin müşterileri için ürettiği ve sunduğu geleneksel mal ve
hizmetlerini üretme eylemi , hatta bu
mal ve hizmetlerde küçük değişik
likler koruma , var olanı sürdürme
anlamına gelir ve işletme faaliyetlerinde (teknoloji ağırlıklı şirketler dı
şında) büyük önem ve ağırl ık taşır .
Geleneksel işletmelerde faaliyet
ağırlığı olarak, % 90 I 95 oranların
da ağırlığa sahiptir. Öte yandan teknolojik şirketler, rekabet içinde bulunan sektörler fark yaratmak, deği
şimi gerçekleştirmek için geliştirme
yapmak , değişimi gerçekleştirmek
zorundadırlar. Fark yaratan yaratıcı
lık, üründe , süreçlerde , pazarlamada veya organizasyonda gerçekleş
tirilir.

./Hava Yolu ve Yer Hizmetlerinde bu yenilikler nasıl olmaktadır?
TAV Havalimanları Holding 'in yaptıkları nelerdir?
Havacılık sektörü , regüle edilen
bir sektör olup , uygulamaları iş yaşamında -belki de - en çok standartlaştırılan alanlardan birisidir.
Güvenlik kontrolleri, terminal , apron
hizmetleri , ulusal ve uluslararası
mevzuatta sık ı düzenlemelere bağ
lıdır.

Böylesine standartlaştırılan , sıkı
kurallara tabi bir alanda bile çok sayıda

değişikl i k

sağlamak

olasıdır.

Bir önceki soruda verilen , süreçlerde yapılacak değişiklik , ilişkisel
bazda yaratılan fark , yeni ürün ve
hizmetlerin devreye alınması mümkün kılmaktadır.
TAV Havalimanları Holding , Atatürk Havalimanı İşletmeciliği ile sektörde çok sayıda değişik ürün ve
farklı uygulamayı devreye almıştır.
TAV, dav ranışsa ! ve i lişki tabanlı bu
yanı ön planda tutmaya gayret etmektedir. Farkı çalışanlarımız yara-

Tepe Akten

ona
Havai imanları

TAV Havalimanları Holding yönetimi çalışanlarını , paydaş
ları içinde farklı bir kategoride değerlendirmektedir. Motive edilmiş
çalışan , müşterimize en iyi hizmeti
verir, müşterimiz de çalışanlarımız
ve diğer tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılar.

tacağından ,

./Sizce inovasyon tüm şirket
lerin uygulaması için gerçekten
de kolay bir yöntem midir? Ne tür
zorluklar yaratır?
Fark yaratan yaratıcılık için hazır
olmak, istekli olmak, yetkin olmak
gibi özellikler gerekir. Mevcut konforunu terk etmek istemeyen , değişi 
mi , farkı yaratamaz. Fark yaratmak
üzere yola çıkan risk alır. Öte yandan değişimin ivmesinin böylesine
hızlı ve köklü olduğu , yaşamın bütün alanını kapsadığı günümüzde ,
değişmemek , bana göre , daha büyük bir riski göze almadır ; konforun
tümüyle yitirilmesine yol açar.
./ İnovatif olmak şirketlere
hem ulusal hem de küresel pazarda neler kazandırıyor?
Fark yaratan yaratıcılık , fanatik
müşteri , saygınlık ve pazar payı
kazandırır. Tüm davranışını müşte
rinin sesine göre ayarlamayan iş
letmenin başarılı olma şansı yoktur. Müşterinin sesini dinleyen ,
onun taleplerini karşılayan işletme ,

sadece

müşterisinin değil ,

tüm paykamuoyunun , hatta rakiplerinin de " hayranlığını " kazana-

daşlarının ,
caktır.

./ İnovasyon konusunda düşü
lebilecek hatalar nelerdir?
İnovasyon "bizatihi " amaç değil 
dir. Bu nedenle inovasyon yapmak
için hareket edilmez. Ticari bir işlet 
mede inovasyonun kaynağı müşte
rinin sesidir. En geniş yaklaşımla ,
son tahlilde müşterinin sesini dinlemeyen , onun yararına olmayan tüm
"inovatif" çalışmalar, kaynak , zaman kaybıdır. Bugün ve gelecekte
nihai amaca ulaşmayı sağlayıcı değişimler, iyileştirmeler, fark yaratan
yaratıcılıklar, i şletmecilik açısından

uygundur.
Diğer yandan iyiyi , güzeli elde
etmek için yapılan ancak sonuç alı
namayan çalışmalar, üretim ve hizmet sürecinde , fire ve kayıp gibi algılanabilir. Eğer sonuç vermeyen
bu tür çalışmalar başarılı olmayan
bir yol yöntem olarak dikkate alına
bilir ise, hatta aşkın bir değerleme
ile " başarısızlığa " giden olası yolları
tüketip , başarılı
olmanın

ğını

olasılı-

artırıyorsa ,

fayda! ı

olarak

değerlendirilebi-

lir.

KÜÇÜK
ŞİRKETLERLE

BiJYOK
ŞİRKETLER

FARKLI

KULVARLARDA
Röportaj: Nilda ÖZGÜZEL

K

üçük

Ertan ÖZGÜZEL
ÖZGÜ Nakliyat Genel Müdürü

şirket

olarak büyük
rekabet
ediyorsunuz?
şirketlerle

nasıl

Küçük şirket olarak, büyük şir
ketler ile rekabet etmemiz biraz
zor. Büyük şirketlerin iş yaptıkları
firmalar genelde büyük ölçekli firmalardır. Bunlara ihale yoluyla veya senelik anlaşma yoluyla, senelik
bazda fiyatlar vermektedirler. Bizim
gibi küçük ölçekli firmalar, bu gibi
büyük firmalarla senelik anlaşmaya
girecek durumda değildirler. Sebep
olarak, araç sayımız itibariyle bir
büyük ihracatçı veya ithalatçı firma
ile anlaşma yaptığımız zaman ona
bağlı çalışmak durumunda kalına
cağından dolayı , diğer müşterilere

hizmet vermek için araç sayımız
yetersiz olacaktır . Bu gibi büyük firmalarla anlaşma yapılırsa ; işin feshi durumunda, bu rekabet ortamın
da yeniden müşterileri elde etmek
zor olduğu için küçük firma olarak
çok zor duruma düşülecektir. Bu
nedenle spot işlerle ve diğer küçük
ölçekli birçok firmayla çalışarak iş
lerimizi devam ettirmekteyiz. Özetle , büyük nakliye şirketlerinin çalış
ma sahaları ile bizim çalışma sahalarımız farklı olduğu için büyük şir
ketler ile rekabet
söz konusu değildir.
Mezun
olan
öğrencilerin genellikle büyük şirket-

!erde iş bulma çabalarını doğru buluyor musunuz?
Doğru buluyorum. Aldıkları eği
timi pratik hayatta detaylarıyla uygulamaları açısından büyük şirket
lerin imkanları ve departman fazlalığı nedeni ile daha fazla kendilerini geliştirme imkanı bulabilirler ve
işlerini iyi yaptıkları takdirde aşama
kaydederek kendilerini daha iyi bir
seviyeye veya mevkilere getirme
imkanı bulabilirler. Daha sonra istekleri doğrultusunda küçük şirket
lerde üst düzey yönetici olarak şir
keti kolaylıkla idare edebilirler.
Çünkü büyük şirketlerde almış oldukları geniş kapsamlı iş tecrübeleriyle küçük şirketlerde daha başarılı olma imkanları vardır.

.l"Bu meslekten mezun öğren
cilerin küçük şirketlerde işe baş
lamaları onları ne ölçüde gelişti
rebilir?Onlara neler katabilirsiniz?
Mezun olan öğrencilerin küçük
şirketlerde işe başlamaları onların
gelişmelerini yavaşlatacaktır

ve genelde küçük şirketlerde idareciler
şirket sahibi olduğundan dolayı
kendilerini daha baskı altında hissedebilir, aldıkları eğitimi uygulamaya geçirmekte zorlanabilirler.
Daha önce söylediğim gibi kurumsallaşmış veya kurumsallaşma yolunda olan büyük şirketlerde, bilgileri dahilinde kendilerini ispat etmeleri daha kolaydır.

.l"Küçük şirket olarak teknolojiden ne ölçüde yararlanıyorsu
nuz? Şirketinize kattığınız yenilikler nelerdir?
Küçük şirket olarak teknolojiden
imkanlarımız dahilinde faydalanmaya çalışıyoruz . Nakliye programı olarak Winnak programını kullanıyoruz. Araç şoförleriyle irtibatımı
zı cep telefonları ile sağlıyoruz.
Araç takip sistemine ihtiyaç duymamam ızı n sebebi çalıştığımız
Balkan ülkelerinin yakın mesafede
olmasıdır.

.l"Sizce Türkiye'de nakliye ve
lojistik sektörünün geliştirilmesi
için neler yapılmalıdır?
Gelişmekte olan ülkemizde bazı
ihtiyaçların giderilmesi için yapılan
çalışmalar, ihtiyaç fazlasına neden
olmaktadır. Bu durum uluslararası
nakliye sektörümüzde de mevcuttur. İhtiyacın fazlası araç piyasada
olduğundan dolayı daha fazla rekabet edilmesi karların çok düşük seviyelerde kalmasına neden olmaktadır. Bugünkü şartlarımızda düşük
kur yüksek maliyet işlerimizi daha
fazla zorlaştırmaktadır. Nakliye ve
lojistik sektörünün geliştirilebilmesi
için bu sorunların giderilmesi , sistemli bir şekilde ek maliyetlere neden olacak hataların en aza indirgenmesi, bu sektörde okumuş , eği
timli insanların daha fazla olması ve
sektöre olumlu katkılarda bulunmaları gerekmektedir.

./ Nakliye sektöründe sizce
küçük firma olmanın avantajları
ve dezavantajları nelerdir?
Nakliye sektöründe küçük firma
olmanın avantajı , kontrolü daha rahat sağlayabilme ve olaylara hakim
olabilmektir. Araçların sorunları olduğu zaman ve şoförler ile ilgili konularda işleri daha kolay organize
edebilme olanağı vardır. Şirket ç alı 
şanları az sayıda olduğu için daha
sıcak ve samimi bir çalışma ortamı
bulunmaktadır. Bu durum da şirket
çalışanlarını idare ve kontrol etmeyi
daha kolaylaştırır.
Dezavantajları ise, küçük ölçekli
firmaların sayılarının çok fazla olması nedeni ile içlerinde düzgün
çalışmayan , doğru söylemeyen,
ödemesini zamanında yapmayan,
işi ciddiye almayan ve maliyet açı
sından işi iyi bilen ve düzgün personel çalıştırmayan şirketlerin piyasada kötü intiba edinmeleri nedeni ile
küçük ölçekli diğer şirketlerin de aynı kategoride görünmesinin olumsuzluğunu silmek için ayrıca bir uğ 
raş ve kendin i ispat etme durumun da kalınması ve bazı müşterilerin
bunları örnek göstererek daha fazla
taviz istemeleri bizim açımızdan
olumsuzluk yaratmaktadır.
./ Şirketler

markalarını

laştırmaya çalışırken

farklı

ne gibi ha-

talar yapıyorlar?
Lojistik, ülkemizde yeni tanınan
bir sektördür. İçeriğini sektörde veya sektör dışında pek fazla kişi bilmemektedir. Küçük ölçekli bazı
nakliye şirketleri araç sayıları az olmasına ve depolama sistemi hiç olmamasına rağmen şirket isimlerinin
sonlarında "lojistik" kelimesini kullanmaktadırlar. Bence bu durum
karşılığı olmayan bir durumdur'.
Karşı tarafı kandırmaya yöneliktir.
Kendilerini büyük bir lojistik şirketi
gibi göstermeleri farklılaşmaya çalı
şırken yaptıkları büyük bir hatadır.
./Rekabette öne geçmek için
neler yapıyorsunuz?
Rekabette öne geçmek için fiyatlandırma şimdiki ortamda en
önemli faktördür. Bunun haricinde
araçların bakımlı olması , ihtiyaçlara
göre hacimli araçlarımızın bulunması , personelin müşteriye veya diğer muhatap olduğu kişilere karşı
daha olumlu ve anlaşılır, doğru ifadelerle yaklaşımları , şoför seçiminin titizlik ile yapılması ve araçların
yerine zamanında ulaştırılması rekabette öne geçmek bizim için
önemli faktörlerdir.

Markasını ulusal veya global
çapta duyuramayan şirketler ne
yapmalı? Bunları yapmak için nasıl
bir altyapı gerekiyor? Şirketler daha yenilikçi olabilmek için neler yapabilirler?
Markasını ulusal veya global
çapta duyuramayan şirketler ; öncelikle kendi yapılarını yeniden
kontrol ederek iç düzenlemeye gitmeleri , pazarlamaya önem vermeleri , internet ortamında kendilerini
doğru ifade ederek tanıtmaları , gerekirse doğru yerlere reklam vermeleri gerekmektedir. Global çapta
yabancı şirketlerle sürekli iletişim
halinde olmalı ve pazar paylarını
geliştirmek için uğraşmalıdırlar.
Bunları yapabilmek için , işinde
tecrübeli elemanlarla çalışmalı , hataları asgariye indirerek karşı tarafa güven sağlanmalıdır. İmkanlar
dahilinde ofis, garaj, depo üçgenini
aynı mekanda toplayıp kontrolü
sağlayarak alt yapıyı sağlamlaştır
mak gerekmektedir.
./ Şu anda küçük şirketleri
hangi gelişmeler, trendler zorluyor? Gelecekte lojistik şirketleri-

ni neler zorlayacak?
Şu anda genel olarak küçük şir
ketleri en çok zorlayan Türkiye 'de
ya ş anan ekonomik i stikrarsızlık
önünü göremediğin için yatırım ce~
saretinin zayıflaması , daha önce
bahsettiğim gibi düşük kur yüksek
maliyet faktörü ve yapacağın yatı
rımın karşılığının alınıp alınamaya
cağının belirsizliği

küçük şirketleri
gibi büyük şirketleri bile
zorlamaktadır. Ülkemizdeki geliş
meler nedeni ile , önümüzdeki günlerde nelerle karşılaşacağımız belli
olmadığından dolayı gelecek için
şu anda tahmin yapmak benim için
biraz zor. Ayrıca , Avrupa Birliği ül kelerinin gelişerek sınır kapılarımı
za kadar dayandığı bugünlerde önce Bulgaristan 'dan kaynaklanan vize problemi ile başlamı ş bulunan
sorunların ileriki günlerde ek sorunlar ile bizleri
zorlayacağı bugünden tahmin
edilmektedir. Bu
gibi güçlüklere
de hazırlıklı olmak durumunolduğu

dayız .
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Güneybatı

ucunda, lber Yarımadası ' nda
yer alır. Avrupa'nın üçüncü en
büyük ülkesidir. Fransa, Andorra ,
Portekiz ile Akdeniz , Caniz Körfezi ve Biskay Körfezi ile çevrilidir.
Balear Adaları , Kanarya Adaları
ile Septe (Ceuta) ve Melilla kentleri de İspanya toprakları arasın
dadır . 8000km 'lik deniz kıyısı ile
Avrupa ' nın en uzun kıyısı olan ülkelerden bir tanesidir. K ıv ıları çok
girintili çıkıntlı değildir. Bunun tek
istisnası Galisya 'dır. Bunun sonucu olarak, Galisya bölgesi gemi
yanaşmasına ve
denizciliğe elverişli değildir. İklim

ve yeryüzü şekil
lerinin bir sonucu
olarak, nehirlerin
rejimi düzensiz-

dir. İspanya ; Avrupa ve Afrika arasındaki konumu nedeniyle, Batı
Avrupa içinde kendine özgü bir
kimlik taşır. Pireneler, İspanya ile
diğer Avrupa bölgeleri arasındaki
karayolu üzerinde yükselir ve tarih boyunca İspanya ' nın bu ülkeler ile olan ilişkilerini sınırlanması
na neden olmuştur.
Geçmişte sınırları çok geniş
bir alana yayılmış bir imparatorluk olan İspanya ' nın , Latin Amerika ve Afrika kültürleri üzerinde
günümüze kadar gelmiş etkisi devam etmektedir.
1936'da General Franko'nun
iç savaşı kazanmasıyla cumhuriyet rejimine son verilerek, yeniden meşruti krallığa dönülmüştür.
General Franko , devlet başkanı
sıfatıyla ölümüne kadar ülkeyi ,
tam bir diktatör olarak yönetmiş ,

siyasi partileri kapatmış , ölümünden (1976) sonra, daha önceden
saptanan Juan Carlos tahta çık
mıştır. Birleşmiş Milletler üyesi
olan İspanya 'da General Franko 'nun ölümünden sonra daha liberal bir yönetim eğilimi görül- .
mektedir.
İspanya , şu anda parlamenter
monarşi ile yönetilmektedir. Dört
senede bir senato seçimleri yapı
lır. Başkenti Madrid 'dir. Madrid 'in
bir diğer özelliği de , 2012 'de olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak olmasıdır. Diğer önemli büyük şehirleri Barselona, Valensiya, Sevilla, Zaragoza, Malaga,
Mursiya, Bilbao'dur. Bu şehirler
aynı zamanda nüfus yoğunluğu 
nun da en fazla olduğu şehirler
dir.
Para birimi olarak Euro 'nun

kabul edildiği ülkede , genel olarak İspanyolca (Kastelyano) konuşulur. Nüfusun büyük çoğunlu 
ğunu Katolik Hıristiyanlar oluştu
rurken , yaklaşı k % 20 '1ik kısmını
Hıristiyan Protestanlar, Müslümanlar ve Museviler oluşturur.
Toplam nüfus, Ocak 2003 'te yapı
lan sayıma göre , 42 .7 milyondur.
Yine bu dönemde yapılan araştır
malara göre , nüfusun % 63 'ü hizmet sektöründe, % 31 'i endüstri
ve inşaat alanında ve % 6 ' sı ise
tarım ve balıkçılık sektöründe çalışarak geçimini sağlamaktadır.
1960 ' 1arın
çaplı

ortalarında ,

geniş

kaplama çalışmalarıyla ülke
çapında otoyol yapımı başlamış 
tır . Buna göre , 1986'da ülke düzeyindeki ana ve ikincil yolların
yanı sıra , bölgesel ve yerel yolları da kapsayan karayolları ağının
toplam uzunluğu 320 bin km 'ye
yaklaşmakta idi. 2001 'de ise , İs
panya ' nın karayolu ağı 665 bin
km uzunluğa erişmiştir . Bunun
537 bin km 'lik kısmı şehirlerarası ,
11 bin km 'si ise çevre yollarına ve
çift şeritli yollara hizmet vermektedir. İspanya , karayollarındaki
trafik yükünün en yoğun olduğu
ülkeler arasında yer alır ; trafik sı
kışıklığı özellikle sahil şeridinde
belirgindir.

Öteki Avrupa ülkelerine göre
oldukça geç bir tarihte başlayan
demiryolu inşaatı 19 . yüzyılın ikinci yarısında gelişmiştir. Önceleri
imtiyaz verilen özel şirketlerin iş
lettiği
demiryolları ,
iç savaş
(1936-39) sırasındaki büyük yıkı
mın ardından , 1941 'de devlete
devredilmiştir. 1964'ten sonra uygulanan modernleştirme programı çerçevesindeki elektrikle işle
yen trenlerin sayısı ise hızla artmaktadır. Buna ek olarak Madrid ,
Barselona ve Sevilla'da metro
hatları da kullanılmaktadır. İspan
ya demiryollarının uzunluğu 14
bin km .'dir. 2010 yılında , demiryolu ağlarında 13.000 km 'lik bir
artış olacağı planlanmaktadır.
Şehir içinde oturanların yakın
mesafelere ulaşım yada hızlı ulaşım için çok çeşitli alternatifleri
vardır. 1992 yılında , AVE (ilk hızl ı
İspanyol treni) Madrid ve Sevilla
arasında

çalışmaya

başlamıştır

ve iki şehrin arasındaki 471 km 'lik
mesafeyi 2 saat 15 dakika gibi kı
sa bir sürede kat edebilmekteydi.
2005 yılında , Madrid - Barselona
treni saatte 350km yapmakta idi.
2000-2007 Demiryolu Altyapı
Programı ile (El Programa de İn
fraestructuras Ferroviarias 20002097) 7500 km uzunluğunda yüksek hızlı bir demiryolu ağı projesi-

nin tamamlanarak 50 şehri birbirine bağlaması öngörülmektedir.
Ülkenin iki büyük havayolu kuruluşu IBERİA ve AVİACO 'dur.
İkisi de hisselerinin büyük çoğun
luğu

INl ' nın

Ş i rketlerdir.

elinde olan Anonim
İberia , Avrupa Birli-

en çok tercih edilen havabiridir.
İspanya 'da , ticari trafiğe aç ı k
olan 42 adet havaalanı bulunmaktadır. Bu havaalanlarının 6
tanesi , Avrupa Birliği ülkelerinin
en yoğun kullandığı ilk 30 havaalanı içerisinde bulunmaktadır .
En işlek hava alanları Madrid ,
Palma De Mallorca ve Barselona 'dır. Madrid - Barajas hattı , İs
panyollar tarafından en sık kullanılan havaalanıdır ve yolcu sayısı
bakımından Avrupa ' nın 6 .' sı saği ' nde

yolu

şirketlerinden

yılmaktadır .

2002 yılında İspanya Havayolcu sirkülasyonu
141.3 milyon idi ve aynı dönemde
yaklaşık 576bin ton yük taşınmış
tır. 2000-2007 altyapı planı ,
İspanya ' nın 2
önemli ana havalimanına (Madrid 'deki Barajas
ve Barselona'daki El Prat havali- ·
manlarına) , turist
yolları ' ndaki

trafiğini

desteklemek amacıyla
5.400 milyon Euro'luk bir yatırım
yapmayı öngörmektedir. (Malaga, Beleares , Alicante ve Kanarya Adaları)
Madrid-Barselona
rafta kalan ve en çok

hattı

iç takul-

sıklıkla

lanılan hattır.

1980'de, İspanya ' nın deniz tafilosu toplam tonaj bakımından dünyada 13. sırada yer
alıyordu . İspanya 'da dış ticaretin
büyük bölümü denizyoluyla yürütülür. Başlıca limanları Bilbao ,
Barselona, Tarragona, Barselona, Santa Cruz de Tenerife , Algeciras , Cartagena, Gijon , Las Palmas, Valensia , Huelva, Malaga,
ve Coruna 'dır. İspanya ' nın 50
ana limanı ülke ekonomisine yaratığı katma değer ve istihdam
açısından önemli bir rol oynamaktadır. Ticaretin %52 'den fazlası Avrupa Birliği ülkeleriyle ticareti gerçekleştirilirken , bu 50 liman da yaklaşık olarak % 96'1ık
şımacılığı

/BERiA
bir ticareti 3 . dünya ülkeleriyle
gerçekleştirilmektedir.

Algeciras Limanı bir körfez
içerisinde yer aldığından , sert
rüzgarlardan korunması bakımın
dan kullanıma çok elverişlidir. Avrupa , Amerika , Uzakdoğu ile gerçekleştirilen ticaretten aldığı pay
her geçen gün artmaktadır. Valensia limanı , konteyner trafiği
bakımından Barselona Limanı ile
rekabet içindedir. 2004 yılında,
Valensia Limanı 'n ı n konteyner
trafiği 2.137 TEU 'ya , eşya hareketi ise 23.4 milyon tona ulaşmış
tır. Barselona Limanı ise, Akdeniz 'in önde gelen limanlarınların-

dan bir tanesidir. Liman , Avrupa ' nın en modern intermodal dağıtım merkezlerinden bir tanesine
sahiptir. Bilbao Limanı ise, Avrupa ' nın Atlantik Okyanusu'ndaki
önemli limanlarından birisidr.
*UNESCO:United Nations Scientific, Educational and Cultural
Organisations
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K

teslimine
kada r prosedürü nasıl
oluyor? Lojistik süreci

a rtın alımınd a n

nasıl?

Biz yalnızca kart işi yapmıyo
ruz. Buna her türlü hafif gönderi
diyebilirsiniz. Dağıtımla kargoyu
ayırmak lazım tabi sektörde. Kargo işin biraz daha ağır tarafını taşıyor. Biz daha çok, süreli , daha
değişik ürünlerin olduğu ama daha hafif ürün yelpazesiyle iştigal
ediyoruz . Bizim şu andaki dergi ,
periyodik yayınlar, kartlar bunun
bir kısmı sadece . Ekstreler her
türlü promosyon ürün ve broşürle
ri bunların hepsini kapsıyor. Ancak kargo tarafını biz pek yapmı
yoruz şu an , yani daha ağır özel
projeler dışında yarım kg ' ı aşan
gönderi lerle biz öncelikle ilgilenmiyoruz.
Kartın süreci ise , öncelikle bu nun 2 alanda alış-verişi oluyor :
Müşterilerimiz daha çok kurumsal. İlk alış-veriş tabi ki data alış
verişi, önce kartın gönderi dataları bize intikal ediyor, burdaki sistemimize entegre ediliyor, bunun
üzerine barkodlar etiketler basılı 
yor ondan sonrada kart fiziksel
olarak kurumun gönderinin çıktığı
no ktasından alınıyor ve ofis operasyonları (OFOP) dediğimiz işle
me merkezine intikal ediyor. Datalarla , etiketlerle , barkodlarla bil gi eşleştiriliyor, sisteme kaydediliyor. Ke ndi araç l arımızla ya da
kargoyla acentalara yollanıyor.
Acentaya giden kutular aynı şekil
de açılıyor içindeki gönderi bilgileri tek tek tekrar sisteme acenta-

ya intikal etmiştir diye tanıtılıyor.
Acentadan sonra da artık teslimat
sürecine geçiliyor. Burdaki süreçte ise , kart alıcısına gidiliyor, kaydediliyor eğer kişi evde bulunduysa teslimat gerçekleşiyor. Bulanamadıysa sisteme giriliyor, teslimat
için tekrar gidiliyor. Sonuçta müş
teriyle veya kime gönderilmiş ise
o kişiye kart teslim edilir genellikle ama mesela kart dışında ekstre
müşterinin seçtiği teslimat moduna göre bizim ardaki kuryemiz tarafından

teslimatı

gerçekleştirili 

yor. Eğer yalnız kendisine teslim
ise o kişiyi bulduğu zaman kimli -

ğine bakarak teslimatı gerçekleş
tiriyor.
Burada teknoloji çok ön plana
çıkıyor. Aktif İleti , Türkiye 'de sektöründe teknolojik yatırımını yapmış en ciddi firmadır. Dağıtıcıları
m ıza çok fazla insiyatif vermeden
sistemin içinde bunu çözmeye ça1ışıyoruz , mesela kuryelerde
GTR dediğimiz
cihazlar
var.
Gönderiyle ilgili
barkod numarası girildiği zaman müşterinin

talebine göre nasıl bir dağıtım
modelinin uygulanması gerektiği
cihaz kendisine bildirir. Bu bir kredi kartı ve yalnız kendisine teslim
ise şahıs bulunamadığında eşine
verilmeye çalışıldığında cihaz
uyarı yapar, veya herhangi birine
teslim gibi geniş kapsamlı bir dağıtım ise, hanede kimseyi bulamadığında

aşağıdaki

komşuya

teslim ederse komşuya diye not
girildiğinde sistem bunu reddeder.
Burada prosesi öyle bir şekillend i 
rip öyle bir noktaya getirdik ki hata yapılması veya suistimal edilmesi çok fazla olası değil. İnsana
dayalı organizasyonlarda bu tip
emek yoğun iş kollarında kuralları kesin net ortaya koymak ve sistemi aynı ölçüde denetlemek çok
önemli.
.!' Kullandığınız yazılım

programı hangisi? Bu süreç için uygun mu?
Bizim tüm

yazılımlarımız

kendi yaptığımız yazılımlardır çünkü
bu yazılımlar dışarda mevcut değil ve satışı da yok , bunun için geliştirilen tasarımlar tamamen inhouse . Bu anlattığımız sürecin
değişik noktalarında datanın siteme alınması ve datanın raporlanması bazında kurulmuş bir yazı
lım . Özellikle bu java uyumlu cep
telefonları üzerinden dağıtım yapıyoruz . Cep telefonunu bir pc gibi düşünürsek kurye teslimat yaptığı , yapamadığı veya herhangi
başka bir durumla karşılaştığı anda belli kodlar girerek sürekli sisteme on-time real-time bilgi sunu yor ama yazılım bunun için özel

yapılmıştır

başka bir yerde eşi
yoktur.
Aktif iletinin bünyesinde bir arge birimi va rdır. Bu birimin içinde
yöneylem araştırmacıları , sistem
analistleri ve yazılımcılar bulunmaktadır. En önemli tarafı , herhangi bir bilgisayar işletim sistemi
veya programı olmaks ı zın sistemi
baştan doğru koymakta ,sistemi
baştan doğru koyduğunuz zaman
arkasından gelen ekip bunun
analizini doğru yapıp doğru bir
programı üretmekte zaten çok
zorlanmıyor. Genelde sistemi iyi
kurmamış firmaların onun üzerine
ekledikleri yazılımlarla bugüne
kadar ideal noktaya gelemediklerini görüyoruz.Ama bu aktif ileti
de gerçekten optimum noktadır.
Biz sistemimizle ve bilgisayar yazılımımızla gurur duyuyoruz . Bu
yabancı konuklarımızın da dikkatini çeken bir unsur.

.!'Teslim edilmeyen
nedir?

kartların

uygulaması

Bir iade prosedürü var. Belli
bir aşamada ziyaretler gerçekleşi
yor, belli bir dağıtım tarihi var.
Kartın o dağıtım tarihini geçince
belli bir süreç tetiklenir. Bu tetiklemede de gönderici kurumun müş
teri hizmetleri aranır. Onlarla data
alış-verişi olur ya da üçüncü bir
adres alınır veya bir yönlendirme
yapılır. PKS (Parti Kapatma Süresi) son dağıtım tarihidir. Parti tarihini aldıktan sonra gelen kartların bir son dağıtım tarihi vardır.
PKS 'de teknik olarak o parti
kapanmıştır, o iş bitm i ştir, tamamen kuruma iade olunur bu arada

çözülen çözülür çözülemeyen çözülemez, kişi artık kartını istemiyordur yada başka birçok sebep
olabilir. İade tabi iyi bir şey değil
aslında. Kurum da yollamak istiyor.
.!' Başvuru tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde kartlar teslim ediliyor? Teslim süresi ne kadar aşarsa tehlike sayılır?

Bunu İstanbul ve taşra olarak
için 1 O güne
kadar, İstanbul ve diğer büyük şe
hirlerde bizim hedefimiz, 3 gün
içinde kartı teslim etmek. Ancak
tabi son dağıtım tarihi müşterinin
belirlediği bir tarihtir. Tehlike o olaayırmak lazım : Taşra

yın gidişatına bağlıdır. Örneğin ,

kart sahibi yurtdışına gitmiş ise
kart bazen 1-2 hafta bekleyebiliyor, ona kendi içimizde yapabileceğimiz bir şey yok.Genel bir rakam koymak gerekirse 5 günü
geçen herşeye bakılmalıdır. Mutlaka bir istisna olmuştur, taşra haricinde 1 O günü geçtikten sonra
tabiki tehlikeye girmişti r.

.!'Kartlar hangi araçlarla tana-

şınıyor? Araçların güvenliği
sıl sağlanıyor?

Kartlar acenteye önce ya kargoyla yada kendi araçlarımızla intikal eder. Kargo sisteminin kendi
güvenliği vardır. Acentaya geld ikten sonra, acentalarımızda bizim
parmaklıklı

odalarımız

Operasyonda

vardır .

kasalarımız vardır.

Kullanılmayan

kartlar bu parmakve kasalarda tutulur. Gün içinde de kuryeye zimmetlenir, zimmet prosedürü de tamamen elektroniktir. Kurye üstüne zimmet ve sorumluluk alır, dağıtır dağıtmadığını tekrar geri
zimmetler ve aynı akşam içinde
parmaklıkların arkasına
kasaya
girer. Şimdiye kadar güvenlik açı
sından major bir tehlike olmadı .
lıkların arkasında

.!' Kartların sigortası var mı?
Ne tür bir sigortaya tabiler ve
kapsamı nedir?

Türkiye 'de maalesef kartı sigortalayan sigorta şirketi yok.
Eğer sektörde böyle bir ilgi varsa
tabi ilk müşterisi biz oluruz , ama
kartları şu anda biz sigortalıyoruz
yani hem biz hem de bize bağlı

çalışan

acentalar bu risk havuzunu paylaşıyor. Ama çok büyük
harcamalar olması da söz konusu
değil. Genellikle ufak tefek harcamalarla sınırlı kalıyor çünkü kartı
çok iyi takip ettiğimiz için kayıp
noktasını hemen tespit edebiliyoruz. Kartın yoldan çıktığı noktada
24 saat müşteri hizmetlerimiz o
kartı kapatıyorlar. Kart geçersiz
kalıyor .
./Hangi firmalarla
sunuz?

çalışıyor

Hizmet verdiğimiz bankalar,
Finansbank, Garanti , Fortis , Akbank ve daha birçokları olarak sayabiliriz . Hizmet verdiğimiz sigorta ve leasing şirketleri , Ak Yatırım ,
HSBC Yatırım , Finans Leasing ,
Global Menkul Değerler ve diğer
leri olarak, hizmet verdiğimiz mağazalar ve diğer kuruluşları ise
Mavi Jeans , Migros , Beymen ,
TNT Express ve diğerleri olarak
sıralayabiliriz .
./Sizden, sizin aldığınız önlemler dışında ekstra güvenlik
talebinde bulunan firmalar var
mı? Ne tür taleplerde bulunuyorlar?
En talepkar firmamızın bile şu
anda talebini karşılıyoruz. Bizim
için o çıta , en talepkar firmanın
beklentilerine göre olmak zorundadır. Şu ana kadar en çok istenilen tabiki güvenlik ;acenta içinde
güvenlik , kasaların, operasyon
odalarının güvenliği , parmaklıkla

operasyonunda güvenlik bunun dışında kamera ,
alarm güvenliği gibi talepler oluyor. Bu güvenlik önlemleri hem
acentalarımızda hem de genel
müdürlükte mevcut. Talep edilip
de karşılayamadığımız bir şey
yok. Eğer bunları karşılayamaz
sak bize işi vermezlerdi zaten.
rın ayrılması

./ Güvenliğe

malar

yönelik anlaş
musunuz? Bu
süresi nedir?

yapıyor

anlaşmaların

Acente ve şubelerimiz bizim
kontrolümüzde bir anlaşma yapıl
madan iş yapamıyorlar. Bizle iş
yaptığı sürece o güvenlik standartlarına uymak zorunda. Yalnız
biz değil , bizim müşterilerimiz de
gelip bizi denetleyebiliyor. Bankaların teftiş kurulları gelip bizim

acentalarımızı tek tek denetliyor.
Orda güvenliğe veya prosedüre
uymayan herhangi bir şey var ise ,
onu biz düzeltiyoruz.

./ En sık
run nedir?

karşılaştığınız .

sorun dağı
özellikle
kart sahiplerinin evde bulunamaması. Büyük metropollerde herkes evine istiyor kartı fakat kişile 
ri pek fazla bulmak mümkün olmuyor. Akşam gidilmek zorunda
kalınabiliyor. En büyük ve önemli
sorunlardan biri de adresler. Maalesef ülke olarak adres alt yapı
mız çok zayıf . Her dakika adres
değişebiliyor ya da yeni belediye
başkanı seçildikten sonra tüm sokak isimlerini değiştirebiliyor, sokaklara kendi ismini verebiliyor
dolayısıyla çıkan adres kitapların
hepsi geçersiz oluyor. Adres konusunda çok ciddi sıkıntı var, bunu teknik altyapıya oturtamıyoruz.
En

sık karşılaşılan

so-

tımda karşımıza çıkıyor,

Yurtdışında ise bizim de burada
oturtmaya çalıştığımız sistem
olan posta kodu olduğu için süreç
çok daha hızlı işleyebiliyor. Adres
sistemimiz çok yetersiz ve bu da
bizim ve bizim gibi şirketlerin işle
rini oldukça zorlaştırıyor. Bu sektöre! bir sıkıntı.
./ Kartların depolaması

oluyor mu?
Bizim , girişi ve çıkışı sadece
manyetik okutucularla yapılabilen
ve içeriye ancak parmak iziyle girilebilen bir kasamız var. Tabi ki kartı çok stoklamak istemiyoruz. Kart
stoklamak bizim işimiz değil. İşle
tim sürecinde tabi iadeler gibi bazı
nedenlerle kartların bir yerde durması gerekiyor.
Eğer herhangi
bir sebeple
kartlar acentadaysa, acentanı n da kendi
özel güvenlik
sitemi var.

.IGPRS'li el terminalinden ve
bahseder misiniz?
Bunun en büyük faydası hem data iletişimini hem de sesli iletişimi aynı paket içinde sunması . ayrıca şu
anda biz real-time on-time teslimat
bilgisi girebilen kargo sektörü de dahil olmak üzere bildiğim kadarıyla tek
şirketiz . Teslimat anında hemen bilgiyi girdiğimizde anında siteme düşü
yor. Hızlı ve doğru bilgiyi en kısa zamanda merkezi sisteme iletip , ardan
müşteri raporlarını , yönetim raporlarını hem de işi takip edebilme açısın
dan bizim için çok olumlu . Her elemanımızda cep telefonu var ve elindeki gönderiyi yönlendirebilme açı
sından SMS atabiliyoruz . Örneğin
müşteri arayıp tüm bu teslimatları
durduracaksınız dediği zaman biz
onu 1-2 tuşla tüm Türkiye 'de durdurabiliyoruz . Bir önceki teknolojide
üzerine imza atılabilen el terminallerimiz vardı , o artık eski teknoloji oldu .
faydalarından

.! Biz lojistik öğrencilerine veretavsiyeler var mı?

bileceğiniz

Öncelikle çok genç ve iyi bir sektördesiniz , daha ilerki yaşlara geldiği
nizde birçok şey değişmiş olacak
çünkü değişime çok aç bir sektör. Bu
sektörün eğitim i ni disiplinini almış bu
sektörü dünya standartlarına taşıya
bilecek kalifiye elemana ihtiyacı var.
Sistemik yaklaşım lojistikte şu anda
maalesef yok , gerçekten bu işin okulunu okumuş ve buna sistem olarak
bakabilecek kişilere ihtiyaç var. Lojistik , üretimin de önüne geçmiş durumda bugün . Dünyanın üretim pusulası
da kaymış durumda. Örneğin Çin 'de
üretilen malın Avrupa'ya , Amerika 'ya,
Afrika 'ya kaç günde kaç saatte gidebileceğinin hesapları yapılıyor şu anda, bundan 5 sene önce belki 1O
gündü bugün bu süre nasıl kısaltıla
bilir hesaplarını yapıyorlar. Okyanusları geçebilecek hızlı gemiler üretiyorlar. Üretim neredeyse ikinci plana
düştü. Önemli olan o fiyat avantajını
realize etmek için pazarlara nasıl intikal ettireceğiniz . Türkiye 'de lojistiğe
genellikle uluslar arası taşımacılık
olarak bakılıyor. Lojistik şemsiyesinin
altındaki alt segmentlerin çok iyi entegre olup birbiriyle çok iyi çalışması
gerekiyor, hiçbir zaman tek boyutta
düşünülmediği ve hep bir bütün olarak bakıldığında başarı da beraberinde gelecektir.
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Röportaj: Elda PASE
Ayşegül ÖZTÜRK

apital Dergisi ve IBM tarafın
dan düzenlenen "Türkiye 'nin İnnovasyon Liderleri "
araştırmasında Goldaş innovasyonda en iyi 30 ş i rket arasında yer

C

aldı .

./ Pazarlama yöntemleriniz neler? Hangi kriterlere göre deği

Ruhi UYAR
GOLDAŞ LOJİSTİK MÜDÜRÜ

./ Üretimi kendiniz mi yapıyor
sunuz?
Üretimi Türkiye 'de kendimiz yapıyoruz . Yurtdışında herhangi bir
üretim yapmıyoruz . Sadece oradan
sipariş alınır. Yurtdışındaki ofislerimiz bulundukları pazarlara satış
yaparlar, biz de buradan operasyon
olarak onları yönetiriz .

gemiyle veya karayoluyla gönderemezsiniz çünkü yasakt ı r. Bu nedenle, uçakla taşınır.
Çalıştığımız nakliyecilerin hepsi
zırhlı aracı ve silahlı personeli olan
firmalardır. Kapıdan kapıya hizmet
verirler ve bütün siparişlerimiz
(% 90) CIF 'tir. Özel istekler dışında
FOB 'u kullanmayız.

./Sezona göre (Sevgililer Günü, Anneler Günü .. vb) satışları
nızda değişiyor. Buna göre stok
seviyenizi nasıl ayarlıyorsunuz ?
Hazır ürün kataloğumuz var.
Müşter i bu katalogdan ürün beğe
nebilir ya da kendi özel sipariş verebilir. Revizyon ister, modelin üzerine taş ister/istemez, aynı ürünün
gümüş olmasını ister. O yüzden biz
bu bağlamda stok tutmuyoruz. Ama
belli bir düzeye kadar has altının
sto ğ unu yapabilirsiniz . Ayrıca , lisans sözleşmemiz olan ürünlerin
stoğunu tutarız çünkü bunlar bizim
düzenli ürünlerimizdir. Bu tip ürünlerin belli bir stoğunu tutmak zorun dayız. Ama onun haricinde, takı ,
mücevher olarak düşündüğünüzde
bunun stoğu yapılmamaktadır.
./Taşıma modlarından hangisi
daha güvenli değerli mal için?
Bu mod neye göre seçiliyor?
Adet mi, kg. başına mı taşınıyor?
Biz genel olarak vagon taşıma
cılığı dışında tüm taşıma modlarını
kullanıyoruz . Zaten değerli madeni

kadar geçen süreyi

./ Malın

şiklik yapıyorsunuz?

Bizim USA/NewYork , İngilte
re/Londra , Almanya/Dusseldorf ,
Çin/Şhanghai , Tayland/Bangkok ,
UAE/Dubai 'de olmak üzere ofislerimiz vardır. Bu ofisler de bulundukları iç pazarlara satış yapmaktadır
lar. Ayrıca mevcut Dış Ticaret Pazarlama bölümümüz
yurtdışında
ürünlerimizi tanıtıp yeni pazarlara
girmemizi sağlıyorlar.

./ Kendi
ki

şubeleriniz arasında

iletişimi nasıl sağlıyorsunuz?
Goldaş ' ın

kendi içinde geliştir
Kabul " adı altında ortak bir programı vardır.
Yurtdışındaki herhangi bir ofis sipariş aldığında , bu sipariş programına
ilgili siparişini giriyor ve ilgili müşte
ri tanımlamasını yapıyor. Üretim
için o siparişin uygunluğu ve fiyatı
değerlendiriliyo r. Sipariş Yönetim
Merkezi 'miz tarafından bu sipariş
onaylandıktan sonra, sipariş üretime geçiliyor. Daha sonra ürün bize
(lojistiğe) devredilir ve biz ürünün ilgili yere sevkiyatını yapıyoruz.
miş olduğu " Sipariş

siparişten

teslimine

anlatır mısı

nız?

İlk başta merkeze yurtdışı ve

yurtiçi

siparişler

gelir. Ortak kullanbir müşteri sipariş portalı
mız var, siparişler buraya girilir.
Onaylama aşamasından sonra si-

dığımız

parişin karlılığı . üretime uygunluğu ,
müşteriye

ne zaman teslim edilecegeçirilir. Sipariş Yönetim Merkezi bunları analiz eder. Fiyat uygunsa ve teminde mutabık kalınırsa sipariş onaylanır ve üretime aktarılır.
Üretim , ilgili atölyelere işi dağıtır.
Üretim bittikten sonra, Sipariş Yönetim Merkezi bize mail atar. Bundan sonra faturalama ve sevkiyat
ği

işlemleri başlar. Siparişin miktarına

ve tutarına göre anlaşmalı olduğu
muz uygun nakliyeciyi seçeriz.
./ Mağaza

market

ve
tahsi-

latlarını

nasıl

yapıyorsunuz?

Goldaş
maları ,

fir-

Yalınka

ya Holding 'e

üretimi yapılır. Özel çelik kasalarda ve güvenlikli yerlerde muhafazaları sağlanır.
./Türkiye'ye ithal edilen altının İstanbul Altın Borsası 'nda tescil edilemediği durumlarda, iade işlem
leri nasıl gerçekleşiyor?
Tescil etmeden ürünü zaten sokmuyoruz. İstanbul Altın Borsası başkanı bizim yönetim kurulumuzdadır.
Gümrükteki gümrük işlemleri bitip, borsaya tescile gelir.
Ürün bizim adımıza tescillenir. Ondan sonra yurtdışına ,
yurtiçine kendi ihtiyacımıza göre değerlendirilir.
./ Çalıştığınız lojistik firmalarından beklentileriniz
ve kriterleriniz nelerdir?
Bizim için güvenlik ve termin çok önemlidir. Bir sevkiyatımızın gecikmesi bizi zaman ve ekonomik olarak
kayba uğratır. Güvenlik ve terminden sonra ise navlun
önem teşkil eder.

./Size hizmet veren lojistik firmalarıyla yaşadığı
sorunlar nelerdir?
Çalıştığımız lojistik firmalarıyla pek fazla sorun yaşa
mıyoruz . Artık çalıştığımız firmalar bizimle nasıl çalış 
maları gerektiğini , bizimle çalışırlarken nelere dikkat etmeleri gerektiğini biliyorlar. Goldaş ile çalışmanın sorumluluğunu ve ağırlığını hissediyorlar. Onun için hassasiyet gösteriyorlar. Üretime dayalı çalıştığımız için , iç
taşımalarda zaman sorunları yaşayabiliyoruz. Bu da
nakliye ve gümrük organizasyonuna yansıyor.
nız

bağlı
dır.

Ya-

lınkaya

Holding 'in
içerisinde Goldaş
Mağa
zacılık

ve Pazarlama,
Goldaş

Kuyumculuk ,
Goldaş
Dağı
tım

Pazarlama, Yalınkaya
Dış Ticaret,
Goldas
Dış Ticaret
gibi fir-

malar

vardır.

Mağazalar, Goldaş

Ma-

ğazacı l ık ' a bağlıdır. Yalınkaya

Holding 'in içindeki bu firmaların hepsi
birer ayrı şirketmiş gibi birbirlerine fatura keserler. Hepsinin kendisine ait bir bütçesi , stok ambarı
ve kar marjı vardır.
./ Altın depolamasını nasıl yapıyorsunuz, nelere
dikkat ediyorsunuz?
İşlenmemiş altının kendi ihtiyacı
mız kadar stoğunu yapıyoruz. Bunlar
1 kg ' lık barlardan oluşan külçelerdir.
İşlenmiş üründe ise depolamadan kaçınılır çünkü zamanla çizilme , oksitlenme riski vardır. Ayrıca o modelin
satış için sürekliliği sağlanamaz. Ürün
yelpazenizi sürekli geliştirmek zorundasınız . Alınan siparişlere göre mal

./ Zırhlı araçların

ve

malın

sigorta

işlemlerini

anla-

tır mısınız?

Fiyat alırken sigorta dahil fiyat alıyoruz . Taşıyıcı fabrikadan teslim alırken teslim tutanaklarının arkasında
teslim tesellüm talimatları vardır. Aynı zamanda sigortanın temelini oluşturur. Taşıyıcı bu ürünü fabrikadan teslim aldığı andan itibaren tüm sorumluluk kendisine geçer..

./ Kötü bir deneyiminiz oldu mu?
Mallarınız tam teminatlı sigortalı olduğu için , zararı
mızın karşılığını sigortadan alırız. Basit gibi görünen numune gönderimleri de zamanında gitmezse müşteriyi
kaybetmenize yol açabil ir. Genelde numune gönderimlerinde ilgili ülke gümrüğünden kaynaklanan zaman sı
kıntısı yaşayabiliyoruz

./ Altını

ithal ettiğiniz ülkeler nereleridir?
Külçe ithalatları Güney Afrika, Güney Amerika , İsviç
re , İsveç'ten yapılmaktadır. Ayrıca Goldaş Güney Afri ka'da altın rezervleri de bulmuştur.
./ Çalıntı yaşanırsa, nasıl bir yaptırım uyguluyorsunuz?
Tam teminat kapsamında malımızı sigortaladığımız
için çalıntı durumunda bunu sigorta karşılar. Çalıntı esnasında sizden talep edilen belgeler şunlardır ; yurtdışı
giriş çıkışını belirleyen beyannameler, ATR , FormA,
Menşe, faturalar ve ekinde talimatıyla birlikte sigortacı
ya sunuyorsunuz.
./ Çalıştığınız

lojistik firmaları nelerdir?
Bölgeye, ürüne ve taşıma şekline göre çalıştığımız
firmalar değişmektedir. Değerli maden için örnek vermek gerekirse Brink's , Erk Trans , Solmaz Nakliyat ve
Ferrari çalıştığımız firmalardan bazılarıdır.

Kosta SANDALCI
UTIKAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BALNAK LOGISTICS GROUP
Genel Müdürü

YENİ

YÖNETİMLE

Röportaj: Tuğçe ŞAHİN
Merve YÜKSEL

TİKAD'ın amaçlarına

bu
sene sizin başkanlığınız
da neler eklenecek ve
sektöre neler katmayı planlıyorsunuz?
UTİKAD son derece saygın
bir sivil toplum örgütüdür.1986da
kuruldu ve geçen sene 20 . yılımı
zı kutladık . Kuruluşundan beri
UTİKAD ' ın içindeydim . UTİKAD
zaten kendisini ispatlamış bir dernektir. Lojistik sektörünün bütün
taşıma modlarını kapsamı içine
alan UNO bugün nerdeyse bir karayolu derneğidir. UTİKAD 'ta da
karayolu var ; bunun yanında havayolu denizyolu ve demiryolu var.
UTİ-KAD ' ın
hedeflerinden en
azından benim hedeflerimden bir
tanesi sektörde güçlü olmak birliktelikten gelir. 1986'da UTİKAD ' ın
kuruluşu bir anti-tez olarak çıkmış-

U

UTİKAD
çünkü o zamanlar UNO yönetimi bir bakıma UTİKAD üyelerini
yok sayıyorlardı ve onlarla masa
altından mücadele ediyorlardı.
UTİKAD tepki olarak doğdu halbuki bugün UND'nin ve UTİKAD ' ın
görüşleri değişti . Sektörde birliktelikten güç doğar prensibiyle bu iki
derneğin sektörde birlikte hareket
ve temsil etmeleri konusunda benim bazı çabalarım olacak. UTİ
KAO ' ın vizyonu benden önceki
başkanda neyse bende de aynen
devam edecektir. UTİKAD , Türkiye 'yi yurtdışında bir sürü platformda temsil ediyor: FIATA, CLECAT.
CLECAT, FIATA gibi çatı kuruluş
tur.Yalnız Avrupa Birliği'ne Türkiye gibi üye olan ülkeler için kurulmuş bir çatı dernektir.Türkiye 'yi
UTİKAD tek başına temsil ediyor,
kısaca UTİKAD benim başkanlı-

tı

döneminde , yani 2008 'in sonuna kadar aynı çizgide aynı hareketle sağa sola çatmadan devam
edecektir.

ğım

./ Bu seneki eğitimlerinizin
ne olacak? Lojistik hizmet verenleri de kapsayan eği
tim programları olacak mı?
UTİKAD ' ın sektörde eğitim konusunda büyük girişimleri var. Yurtiçi Kargo'nun Genel Müdürü Sayın Selahattin Doğan çalışma komitesinin başındadır. Selahattin
Doğan ' ın ve Murat Erdal'ın yönetiminde hem
sektöre yönelik
hem sektörden
kapsamı

arkadaşları UTİKAD ' ı n düzenlemekte olduğu

gidiyor. O
şartlarla

daha iyi
imkanlarla
daha iyi fiyat tanıya
rak bu
kombine taşımacılığı

Cream Projesi kapsamında tasarlanması araştı

rılmaktadır.

Bu
projeye 2 kuruluş
davet edilmiştir :
T.C .D.D ve Balnak.
Aslında UTİKAD ve
Balnak benimle özdeş
leştiği için ben arda her
ikisini de temsil ediyorum .

eği

timlere gönderiyoruz. UTİKAD ' ın 2007
yılında şu anda belirlenmiş 8 tane
eğitimi var. 3 günden, 1 günden,
4 günden oluşan eğitimler, teslim
şartlarından, evrakların yorumlanmasından, normal freight forwarder zihniyetiyle çalışmanın ne şe
kilde yapılması gerektiğinden,
acentelerle olan ilişkileri ve muhtelif konulardan oluşmaktadır.

.!' Projelerinizden biri Ocak
2007'de başlayan CREAM PROJESİ. Projeden bahsedebilir misiniz? Türkiye için avantajları
nelerdir?
Cream projesi, demiryolunu ve
kombine taşımacılığını teşvik
eden, onun gelişmesine yardımcı
olan ve AB şemsiyesi altında
01 .01.2007 itibariyle faaliyete geçen bir projedir. Bu proje tam 3 sene devam edecektir, yani 2009 'un
sonunda ya da 2010'un başında
bitecektir. Bu proje Belçika, Hollanda ve Almanya üzerinden , bu
ülkelere yakın geçen 4 . ve 1 O. demiryolu hatlarına yakın olan ülkelerden, Balkan ülkeleri üzerinden
Halkalı'da son buluyor.
Çevreci yaklaşım
fiyat unsurları gibi
kriterler şu anda
ele alınıyor. Örneğin , Arçelik 'in
yapmakta olduğu
beyaz eşya nakliyesi deniz yoluyla

.l'Bu sektörde sivil toplum
örgütlerinin yeri nedir? Bu bilinci uyandırmak için ne yapılma
lı?

Sivil toplum örgütlerinin önemi
gün geçtikçe Türkiye 'de artmaktadır çünkü AB kapısının yoluna
doğru gidiyoruz. AB standartların
da bu Danimarka, Kopenhag kriterlerinden bahsediliyor. Sivil toplum örgütlerini kapsıyor ve o açı 
dan yalnız lojistik sektöründe değil
başka sektörlerde de bu tür dernekler oluştu ve bu beni çok mutlu
ediyor çünkü hükümet bu tür sivil
toplum örgütlerinin kapılarına kilit
vurmaya çalışırken şimdi onları
muhattap olarak kabul ediyor ve
muhattap kabul ettiği için de sorunlara birlikte çözüm yolları aramayı yeğliyor . Türkiye 'de süreç
çok hızlı geçti ve daha da hızlana
caktır. AB'deki sivil toplum örgütlerinin önem sırası henüz Türkiye 'ye
gelmemiştir fakat son yıllarda sivil
toplum örgütleri açısından katettiğimiz mesafe çok iyidir.
.I' AB 'nin uygulamaya koyduğu

yeni taşımacılık sistemi T1
konusunda ne düşünüyorsu
nuz?
T1 aslında yeni bir çalışma sistemi değildir. AB ülkelerinde mal
hareketi tamamiyle serbesttir. AB
üyeleri kendi aralarında yaptıkları
taşımalarda uluslar arası belge
kullanmazlar. AB sınırlarının içine
girdiğimizde bir yerden bir yere
hareket etmek için bir evrak hazır
lamak gerekiyor ve T1 ile mal gideceği yere
kadar sevk ediliyor.
30 -35 sene önceki sistem TIR

karnesiydi . TIR karnesi de aynı iş
levi gören , gümrük teminatına
bağlanan ve gümrükler arası mal
hareketinin transit bir şekilde herhangi bir engel olmaksızın taşın 
masına imkan veren bir evraktır.
Ti R karnesi şu anda yavaş yavaş
işlevini yitirecektir. Bizim açımız
dan çok önemli çünkü Türkiye Yu nanistan 'a ya da Bulgaristan 'a
vardığında hemen AB 'ye giriyoruz.
Ya iran 'a, Suriye 'ye , lrak'a, Gürcistan 'a nasıl gideceğiz. T1 ve TIR
karnesi geliştirilmeli . İkisinin Birleşiminden daha iyi bir imkan doğa
caktır. Bu imkan yeni transit doküman diye isimlendirilebilir ve bu
dökümanla AB dışındaki ülkelerle
de sistem aynen TIR karnesi sisteminin işlediği gibi yürüyecektir.
Zannediyorum ki çok kısa bir gelecekte uluslararası uygulanabilir
TIR karnesinin yerine geçebilecek,
TIR karnesinin daha da gel iş tiril
miş , iyi uygulama sahası olan ve
direkt bilgisayarla bağlantısı olan
sistem yoldadır.
.!' Haydarpaşa

ve İzmir Likonusunda görüşleriniz
nelerdir ve UTİKAD ' ın bunlara
sunduğu projeler var mı?
İzmir Limanı özelleştirme kapsamı içindedir, ilk özelleştirilecek
limanların başında geliyor. Türkiye 'nin en önemli limanı , bana göre
çıkış açısından İzmir ' dir. Türkiye 'nin tütün , kuru incir, üzüm gibi
tarımsal ihraç ürünlerinin en fazla
elleçlendiği liman İzmir 'dir. Özelleştirme kapsamı içinde alacak
olan şirketin İzmir 'de liman konusunda yapacağı iyileştirmeler ve
yatırımlar İzmir Limanı ' nın önemini
daha da fazla arttıracaktır. Bundan
bir buçuk sene önce bu konuda İz 
mir UTİKAD bürosunun bir çalış
ması oldu . Freight forwarder zihniyetiyle bir limanın , özellikle İzmir
Limanı ' nın ne şekilde olması gerektiği hususundaki görüşlerimizi
beyan ettik. Bu çalışmayı UTİKAD
olarak Ulaştırma Bakanlığı ' na ilettik. Haydarpaşa artık tarih oldu .
Marmaray Projesi 'yle deniz bağ
lantılı olan demiryolu taşımacılığı
da orada bitecektir. Şehrin içinde
böle bir limanın olamayacağı ve
oraya turizme yatırım yapacak şe
kilde şirketlere yatırımcılara tahsis
edilmiş olması son derece doğru
dur. Haydarpaşa ' nın yerini tutacak
olan Ambarlı civarındaki limanlar
ya da İzmit Körfezi içindeki liman
manları

ların özel teşebbüsler tarafın
dan iyi i şlet i ldiği ama daha iyi
işletilmesi gerektiği de bir gerçektir. Zannediyorum ki önümüzdeki 15-20 yıl içinde İz
mir 'den sora Türkiye 'nin en
önemli limanlarından bir tanesi eğer gereken yatırımlar hinterland bağbında yapılırsa Tekirdağ olacaktır . Güney, Ortadoğu ve Türkiye Cumhuriyet'leri açısından Mersin Limanı ' nın da geliştir i lmesi gerekmektedir.

./ AB 'ye teknik uyum nasıl sağlanmalı?

UTİKAD'ın

yapacakları

nelerdir?
sektöründe
uyum sağlamamız egoist düşüncelerden arınmakla mümkündür. Gümrük Kanunu , Avrupa B i rliği uyum ç alışmaları
sonucunda çıkmış olmasına
rağmen belli bir menfaat grubunun mefaatlerini korumaya
yönel ik maddeler vardır. Bu
ne perhiz bu ne lahana turşu 
su . Lojistik, tedarik zincirinin
önemli halkalarından biridir
ama bugün Türkiye 'de bunun
düzeltilmesi lazım . Bugüne
kadar bu yapılmadı ama yapılmak zorundadır . Karayolunda da hala bazı zihniyetler
karayolunu diğer taşıma modlarından en yukarda tutup
oradaki uygulamaları diğer taşıma modlarına uygulamaya
çalışmaları abestir. Türkiye 'de
diğer taşıma modlarını karayolundan ayırabilirsek , ulaştır
ma sektörü yüzde yüz artacaktır ; çünkü gerçekler ortaya
çıkacaktır. Yat ırımcı kendi yolunu çizebilecektir. Uyum ça1ışmaları nda hükümetin ve
bunu yürütenlerin etki altında
kalmadan karar vermeleri gerekmektedir.
Ulaştırma

./ Ulaştırma

Bakanlığı

yurtiçi nakliyeciliğinde "Taban Ücret Tarifesini" uygulamaya koydu. Bunun sektöre yansımaları nasıl olur?

İktisat teorisi der ki siyasi
otorite ticari anlamda her bulaştığı konuyu bozar. Böyle bir
şey yayınladılar, kimse uymuyor yani ölü doğum . Ticaret,
tamamıyla arz-talep işidir. Müdahalede bulunduğunuz zaman onu düzelticeğinize bozarsınız çünkü rekabet var. istanbul 'dan Ankara 'ya 1 O liraya gideceksin . Ben açsam 7
liraya 8 liraya da giderim , toksam 12 liraya da giderim , o
yüzden bu tür uygulamalar
çok güzel fakat uygulanmıyor.

./ AB ülkelerinin Türk
nakliyecisine uyguladığı tarife dışı engellerle yabancı
ların taşımacılıktaki payı artıyor. Bunu önlemek için sivil toplum örgütleri nasıl
birleşmeli?

Ben bu fikre katılmıyorum .
Ben hep sizin bahçeden gelip
elma çalıyorum sonunda bunu engellemek için bir tel örgü
çekiyosunuz . Ben elma çalmasaydım siz tel örgü çekmeyecektiniz . Yabancıların artan
bir payı yok . Ticaret karşılıklı
dır. Win-win teorisi geçerlidir,
yaşa -yaşattır. Bizim buna uymamız lazım . Karayoluna getirilen engellem,e lerle Avrupa
Birliği yolundayken yatırım
yapmak isteyenlere bazı bürokratik tel örgüler getirirseniz, o da kendi ülkesinde korumacılık ve yeni tanımla neoprotectionism diye ifade edilen bazı kısıtlamalar getiriyor.
Türkiye 'de vizeler ve TIR karnesi var. Maalesef vizeler konusunda çok büyük sıkıntı
var. Vizelerin aşılması lazım
ama kendi içimizde koyduğu
muz engeller bu vize sorununu daha da katılaştırıyor. Tabi ki bugün bize uygulanan vize kısıtları kabul edilebilecek
derecede değil, derhal değiş
tirilmesi gerekir ticareti engelleyici uygulamalardır. Bulgaristan ' ın AB ' ye girmesiyle sene başında yaşanılan sorunlar zaman ve para kaybıdır.

ULUSLARARASI
VE
LOJİST i K HİZMET
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OF TURKEY

TAŞIMACILIK

--

--

A

slında

rip

çok

uzaktı

bana bu sektör. Liseyi biti-

babamın işyerinde çalışmaya başlamış

tım .

Kuyumcu tezgahında altına şekil verip
da satış yapmak bana çok farklı geliyordu
ve bu yüzden Sakarya Üniversitesi 'ni kazandığım
halde okumaya gitmedim . Liseyi bitirdikten sonraki
ikinci yıl sadece İstanbul Üniversitesi 'nin bir bölümü olduğu ve işyerine rahat gidip gelebilirim diye
tercihlerime yazdığım Ulaştırma ve Lojistik Yüksek
Okulu 'na kayıt oldum . Okulun Avcılar 'da dahi olduğunu bilmeden .. . Hikaye tadında gelişmeler asıl
bundan sonra okulun ikinci haftası Sayın Serdar
Aydıntuğ ile tanışmamla başladı. Okulun UNO ile
işbirliği içinde olduğunu ondan öğrendim detaylıca
ve daha sonra UND'de Umut Kır aracığıyla başla
yan part-time çalışma hayatı çok geçmeden beni
içine çekti , kuyumcu tezgahı artık benim için sadece bir hobi olmaya başlamıştı. Arkasından kara
nakliyesine merak saldım ve Karakuş Uluslararası
Taşımacılık 'ta geçen bir buçuk sene. Firma sahibi
sayın Bahattin Karakuş ' un deyimiyle Japon tekniğiyle sindirerek öğrendim her şeyi , arkasından
Mars Lojistik şimdiye kadar tanıdığım en kibar ve
zarif yöneticilerden Kalite Yönetimi Müdürüm Aydan Bilgel Hanım ' dan Kalite Yönetimi eğitimi . Çalıştım demiyorum çünkü tam bir
eğitim gibi geldi bana. Devamın
da lojistiğin en önemli halkaların
dan biri İmEx Gümrük Müşavirli
ği deneyimi. Ayhan Yıldırım ve
Neşet Mahir Aydın'nın engin tecrübeleri ...
Alaylıların deyimiyle "Haydarpaşa Mezunu" bir gümrükçü
oldum .
Arkasından baba mesleğiyle
Lojistiğin Birleştiği noktadaydım ;" Değerl i Kargo Lojistiği. "
mağaza

Kuyumcuların

altın , pırlanta

ve benzeri ürünlerinin taşınma
sı.Bir uzmanlık konusu ve firma
sahibimiz Kadir Gözkara çalış-

ma arkadaşlarım Duygu Ağca ve Kaan Özden ile
nasıl geçtiğini anlayamadığım iki yıl. Amerikan ortaklı bir firmanın Uzman Satış Pazarlama ve Operasyon Müdürlüğü ...
Örgütsel davranış derslerinde Sayın Mahmut
Paksoy anlattığında sadece dinlerdik Maslow'un
ihtiyaçlar hiyerarşisini. Anladım sonraları insanoğ
lunun doyumsuzluğunu iş hayatında yükseldikçe
bir sonu olmadığını . Hayal ettiğim ve proje olarak
oluşturduğum LOJEX 'i kurdum sonunda. Şimdi
kendi alanında Dünya'da üçüncü Avrasya ve Ortadoğu ' nun ilk ve tek şirketi olan bir lojistik firmam
var. Bu seviye gelmem tabii ki tek başına olmadı.
Aileme , hocalarıma , çalışma arkadaşlarıma bana
kattıkları için sonsuz teşekkürler. Ayrıca teşekkürü
beni Mezunlar ve Mensuplar Derneğimiz ULMED 'in kurucu başkanı yaparak onurlandıran
dostlarıma ediyorum. İsmini sayamadığım arkadaşlarımın da affına sığınıyorum.
Mezun olma arifesine geldiğim üniversite hayatından sonra okul ile işbirliğine ve sonraki dönemlere elimden gelen tüm yardımı yapmaya hazırım .
Kim bilir belki bir gün öğrenci olarak girdiğim amfilere ders vermek için girerim onur duyarak.

KARGOCULUKTAN LOJİSTİGE
Dilek OGAN
YURTİÇİ LOJİSTİK Genel Müdürü

Röportaj: Kerem AYDEN
Meltem BİRİNCİ

ojistiğe geçmeye nasıl, ne
zaman ve neden karar
verdiniz?
Yurtiçi Lojistik, kargo sektörü nün ilk ve lider kuruluşu Yurtiçi
Kargo ile birlikte Arıkan l ı Holding
Taşıma ve Lojistik Grubu 'na bağlı
olarak faaliyet göstermektedir.
Tüm tedarik zinciri sürecinde
müşterilerine hizmet vermeyi vizyon olarak belirleyen Arıkanlı Holding Taşıma Grubu lojistik hizmetlerini de bünyesine katmak üzere
Yurtiçi Lojist i ği kurmuştur.

L

.l' Müşterileriniz

kimler?
Yurtiçi Lojistik hızlı tüketim mamulleri , tekstil , perakende , beyaz
eşya sektörüne hizmet vermektedir.
.l'lrak

dışında başka yurtdışı

güzergahlarını

da bünyenize
musunuz?
Yurtiçi Lojistik olarak, "Uluslararasında Yurtiçi Rahatlığı " sloganı ile tüm Türkiye 'yi Avrupa 'ya
bağlayan yeni uluslararası karayolu networkünün temellerini atkatmayı düşünüyor

mıştır.

Müşterilerimize sunmayı

planyüksek kaliteli ve rekabetçi fiyatlara sahip komple ve
parsiyel karayolu taşımacılığı hizmeti ile mevcut lojistik hizmetlerimizin tam entegrasyonunu gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz .
ladığımız

.l'Tam bir yapılanma için ne
kadar zaman gerekiyor?
Gelişen sektörü ve artan müş-

göz onune aldığı
son noktayı koymak mümkün değil , Yurtiçi Lojistik
olarak esnek çözümler üretme yolunda yapılanmamıza her geçen gün
yatırımlar ile devam etmekteyiz.

teri

ihtiyaçlarını

mızda yapılanmada

./Lojistik için

nasıl

bir

yatırım

yaptınız?

Genel Merkezi Maslak/İstan
bul 'da bulunan Yurtiçi Lojistik, başta
tekstil , perakende , hızlı tüketim malları , gıda , otomotiv, madeni yağ ve
beyaz eşya olmak üzere farklı sektörlerin tedarik zinciri yönetimi , dağı
tım ve depolama ihtiyaçlarına yönelik esnek çözümler sunmak üzere İs
tanbul Asya ve Avrupa , Ankara , İz
mir, Antalya, Kayseri, Konya , Adana,
Gaziantep ve Diyarbakır bölgelerinde toplam 1O lojistik merkezde, geniş ve modern depolama alanları ,
sayısı her geçen gün hızla artan
araç filosu , uzman ekibi ve güçlü iT
altyapısı ile faaliyet gösterecek yatı
rımlar yapılmıştır. Türkiye 'nin başlı
ca tüketim merkezlerinde sunmakta
olduğu depolama hizmetlerini son
olarak İstanbul Hadımköy 'de faaliyete aldığımız yeni tekstil deposu ile
daha da genişlettik.

./Bu yeni bir
zarlamasını

atılım.

nasıl

Bunun pa-

yapmayı düşü

nüyorsunuz?
Askılı tekstil operasyonlarının da
yönetildiği 1O bin metrekarelik kapalı
ve açık alan içerisinde yer alan bu
tesis , 15 TIR ' lık araç parkı , aynı anda 1O TIR'ın yükleme-boşaltma yapabileceği rampaları, tekstil sektörü
ihtiyaçlarına yönelik esnek çözümler
sunmak için tasarlanmış depo içi
modern kurulumu , altyapısı ve aynı
zamanda sektörde yaygın olarak
kullanılan yazılım ile gerçekleştirilen
iT entegrasyonu sayesinde Yurtiçi
Lojistik tekstil mağazacılığına fayda
sağlayan depolama ve dağıtım aktivitelerini bu depomuzda gerçekleşti
riyoruz. Özellikle tekstil sektöründeki
ihtiyaç sahiplerine ulaşarak sağlaya
cağımız faydaları kendileri ile paylaşıyoruz.

./Rekabetin fazla olduğu bir sektör.
Farklılaşmak
için planlarınız nelerdir?
Lojistik sektörünün Türkiye 'de konuşulmaya

başlan-

dığından

bu yana , bu süreç içerisinde lojistik ile nakliye hizmetlerinin entegrasyonu artmıştır.
Yaşanan bu gelişmelerden sonra birçok şirketin lojistik şirketi
şeklinde yapılandığı sektörde
Yurtiçi Lojistik 2 noktada farklı
laşmaktadır.
Birincisi , sektör
odaklı olmak, ikincisi ise sektöre! müşterilerine tedarik zinciri
boyunca katma değerli hizmet
vermektir. Bir örnek vermek gerekirse , Yurtiçi Lojistik tekstil perakendesine sektöre! açıdan
odaklanarak yine bu sektörün
tüm ihtiyaçlarını analiz ederek
haz ı r tekstil perakende sektörüne uygulanabilir iT entegrasyonunu gerçekleştirmiştir. Bu sayede tekstil perakendecileri Yurtiçi Lojistik ile çalıştığı durumda
aldığı hizmet içerisinde tüm bayi stok ve hareket takibini kendi
mağazalarında

kullandıkları

programa göre entegre olarak
görebilmektedir. Teknolojiye yatırım yapan , kaynaklarını verimli kullanan , doğru sektörlere yönelen firmalar, bu rekabet süreci sonrasında devamlılığını sağ
layacaktır. Sektördeki rekabet ,
müşteri beklentilerinin farklılaş
ması ve uluslararası hizmet
sağlayıcıların sayılarının artması ile önümüzdeki kısa
dönemde daha
da artacaktır.
Yurtiçi
Lojist i k

olarak

müşteri

taleplerine göre
hizmetleri yeniden
düzenlemek ve müşterilere
standart depolama ve sevkıyat
hizmetleri yerine daha hızlı , daha az stokla ve tedarikçiden son
kullanıcıya kadar olan süreçte
tüm oyuncu sayısı artmış ancak
lojistik hizmet segmentleri henüz oluşmamıştır. Kısaca Yurtiçi
Lojistik, firma ve müşteriler arasında paylaşımı olanak sağla
yacak gelişmiş bilgi akışını sağ
layarak, müşterilerimizin izleme ,
tedarik vb. faaliyetlerini müşteri
miz adına gerçekleştirerek müş
terilerimizin daha yüksek verimle ve daha düşük maliyetle kendi ana işlerine odaklanmalarını
hedeflemektedir.

verdiğimiz

./Lojistikte büyüme planı
ve hedefleriniz neler?
Kısa ve uzun vadeli hedeflerimiz sektöre özgü en doğru çözümleri en doğru maliyetlerle
üretmek ve iş ortaklığı anlayışı
ile hizmet vermektir.
Ayrıca ülkemizin ekonomik
şartlarının gelişmesiyle birlikte,
gelişecek olan endüstriyel uzmanlığın , endüstri odaklı . yapı
lanmamızla lojistik sektöründeki
uygulamacısı olmaya devam etmektedir.
nız

ULUS
1 TİCARE'lvl'E
KULLANILAN TESLİM
ŞEKİLLERİ (INCOTERMS)
Elif AZİZOGLU
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve

Lojistik 4. Sınıf Öğrencisi

ış ticaret faaliyetlerinde ortaya çıkan sıkıntıların en
önemli sebeplerinden biri ülkesel farklılıklar ve farklı mevzuatlardır. Uluslararası ticarete taraf olan
firmalar fark l ı ülkelerde bazen ayrı
kıtalarda yerleşik bulunmakta olup ,
çoğunlukla birbirlerini tanımamakta
dırlar. Mallar, ülkeler ve kıtalar arası
taşımalara konu olmakta, bu taşıma
lar sırasında mallarla ilgili olarak çeşitli ri sk ve maliyetler ortaya çıkmak
tadır. Bu maliyet ve risklerin ihracatçıya mı yoksa ithalatçıya mı ait olacağının taraflar arasındaki görüşme
ler sırasında tespit edilmesi ve ticari
sözleşmelerin buna göre yapılması
gerekmektedir. Örneğin ; taşıma işle
minin kimin tarafından organize edileceği , taşıma bedelinin kim tarafın
dan ödeneceği , taşıma sırasında
malların hasara uğraması, kaybolması , çalınması gibi risklere karşı
hangi tarafın tedbir alacağı , alıcının
ödediği mal bedelinin neleri içerip
neleri içermediği hususlarının baş
tan karara bağlanması gerekmektedir. Ticari örf ve adetleri inceleyip
bunları belli norm ve şartlarda belirleyecek bir özel kurumun varlığının
ihtiyacı hissedilmiştir. Bu sebeplerden dolayı Milletlerarası Ticaret
Odası(lnternational Chamber Of
Commerce/ICC) kurulmuştur. lncoterms,uluslar arası ticarette yoğun
olarak kullanılan ticari terimleri yorumlanmasına yönelik kuralları belirtir. Malların taşınması sırasında maruz kalınan masrafların taraflar arasında nasıl bölüşüleceğini ve en
önemlisi riskin ne zaman kime geçtiğinin belirlenmesi açısından büyük
önem taşımaktadırlar. Örneğin ; yurt
dışından mal siparişi aldınız . Uzun
zamandır yurtdışına mal satmaya
uğraşıyordunuz ve sonunda oldu . istediğiniz fiyat uygun bulundu . Malları yükleme işini de ayarladınız . istanbul 'da mallar gemiye yüklenirken

D

--

malların bir kısmı zarara uğradı. Peki şimdi bu zararı hangi taraf karşıla
yacak? Limandan gelen bu haber
üzerine dosyanızı açıp belgelerinize
baktınız . Dosyadaki belgelerin hiçbir
yerinde açıkça bu konuda bir şey
yazmıyor. Fakat sözleşmenin bir yerinde büyük harflerle yazılmış bir kelime gördünüz :' "FOB İstanbul " Bu
kelimeyi her gün kullanıyorsunuz
ama tam olarak neyi işaret ettiğini .
açık olarak anlamış değilsiniz.ICC
bu karışıklık yaratan ticari terimlerin
daha kolay okunup anlaşılır olması
için yapılan çalışmalar sonucunda
terimleri farklı dört kategoriye ayır 
mıştır. Kısaca incelersek ;ilki malların
alıcıya , satıcının kendi kuruluşunda
sunulmasıdır (Bu " E" kategori sini
oluşturur işyerinde teslimi sunar) .

İkinci kategoride . satıcıdan malların
alıcı tarafından

tespit ve tayin edilen
bir taşıyıcıya teslim etmesi istenir.
(Bu " F" kategorisini oluşturur ; FCA,
FOB , FAS bu kategoriye girer.)
Üçüncü kategoride satıcı , taş ı ma iş-

lemi için kendisi sözleşme yapması
na rağmen , malların kaybolması ve
zarar görmesi riskini ya da malların
yüklenmesi ve yola çıkmasından
sonra olacak olayların yaratacağı
masrafları kendisi üstlenmez. (Bu
" C " kategorisini oluşturur ve CFR ,
CiF, CPT ve CiP bu kategoriye girer) . Son olarak " D " kategorisinde ,
malların varış ülkesine kadar taşın
masıyla ilgili tüm masrafları ve riskleri satıcı üzerine alır. (ODU , DAF,
DEQ, DES ve DEP) .
Bu terimleri açıklayalım :
EXW:Ex Works/İşyerinde teslim( ... olarak belirtilen yer) : Satıcının
malları kendi işyeri , deposu veya
fabrikasında

gümrükleme işlemleri
yapılmamış ve
nakliye aracına
yüklenmemiş

olarak

alıcının

sorumluluğuna

ight/

Varış

LiKadar
Navlun Ödenmiş Olarak
Teslim : İhracat
işlemleri tamanına

mamlanmış

malların belirtilen varış yerine kadar taşınması için
gerekli olan
masrafları navlun bedelini satıcının ödediği

bırakılmasını ifade eder. Satıcının
en az sorumluluk taşıdığı teslim
şeklidir.

FCA :Free CarrierfTaşıyıcıya Teslim( .... olarak belirtilen yerde) : Satı
cının malları ihracat için gümrüklenmiş olarak, alıcı tarafından belirtilen
taşıyıcıya belirtilen yerde teslim etmesiyle satıcının sorumluluğu alıcı
ya geçmiş olur. Teslim satıcının yerinde gerçekleşirse . satıcı yüklemeden de sorumludur. Tüm taşıma
modlarında kullanılabilir.

FAS : Free Alongside Ship/Gemi
doğrultusunda teslim ( .. . olarak belirtilen yükleme limanında) : Satıcı ihracat işlemleri tamamlanmış olan
malları yükleme limanında gemi yanında yerleştirmek şart ı yla teslim etmektedir. Teslim gerçekleştikten
sonra mallara yönelik tüm masraf,
sorumluluk, hasarlar alıcıya aittir.Gümrük işlemini satıcı gerçekleş
tirir; fakat sözleşmede aksi bir durum belirtilirse alıcı tarafından gümrükleme yapılır. Bu teslim şekli sadece deniz ya da nehir taşımacılığı
için kullanılır.
FOB :Free On Board/Gemi Üzerinde Teslim ( .. . olarak belirtilen yükleme limanında): Gümrükle ri ödenmiş ihracat işlemleri tamamlanmış
olan malların belirtilen yükleme limanında gemi üzerine aktarılmasıyla
satıcının sorumlu luklarının alıcı tarafına geçmesini ifade eder. Yalnızca
deniz ve iç su taşı
macılığında kullanılan bir terimdir.
CFR :Cost&Fre-

rumluluğuna

satışları ifade
eder. Malların
geminin küpeştesini geçmesinden itibaren meydana gelecek kayıp hasar riski
ve ek masraflar alıcının sogeçer. Yalnızca nehir

ve deniz taşımacılığında kullanılır.
CiF : Cost,
lnsurance&Freight/
Varış Limanına Kadar Navlun ve Sigorta Primi Ödenmiş Olarak Teslim :
Tarafların yükümlülüklerin CFR terimindeki yükümlülüklerle benzerdir
aralarındaki fark CiF teriminde satı
cının malları hasar ve kayıp risklerine karşı asgari düzeyde sigorta yapmasıdır. Yalnızca deniz ve rıehir taşımacılığında kullanılır.

CPT:Carried Paid To .. .Narış Yerine Kadar Navlun Ödenmiş Olarak:
Satıcı malları seçtiği taşıyıcıya teslim etmek ve malların belirtilen varış
noktasına getirilmesi için gereken
taşıma masraflarını da ödemek durumundadır. Tüm taşıma modları
için kullanılabilmektedir.
CiP : Carriage&lnsurance Paid
To .. ./ Varış Yerine Kadar Navlun ve
Sigorta Primi Ödenmiş Olarak Teslim : Satıcı malları seçtiği taşıyıcıya
teslim edecek ve bu nakliye masraflarını üstlenecektir. Nakliye sırasın
da oluşabilecek risklere karşı asgari
düzeyde yük sigortası da satıcı tarafından yapılır. Malları ilk taşıyıcıya
teslim ettikten sonra sorumluluğu bi ter.
DAF: Delivered at Frontier .. ./Sı
nırda Teslim_
: Malların taşıma aracın
dan boşaltılmamış olarak ihracat için
gümrüklenmesi tamamlanmış ancak
ithalat gümrüklemesi yapılmadan sı
nırda belirlenen teslim yerinde veya
noktasında alıcının tasarrufuna bıra
kılmasıyla satıcının teslim borcunu
yerine getirdiğini ifade eder. Bu terim teslimin kara sınırında yapılması
halinde her tür taşıma şekli için kul-

lanılabilir.

DES:Delivered Ex Ship/Gemide
Teslim : Malların sözleşmede belirtilen varış limanında gemide alıcının
tasarrufuna sunulmasıyla satıcının
teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği satışları ifade eder. Deniz ve nehir
taşımacılığında kullanılır.

DEQ:Delivered Ex Quay/Gümrük
Vergisi Ödenmiş Olarak Rıhtımda
Teslim : Satıcının malları , belirlenen
varış limanındaki rıhtımda, gümrük
giriş işleri tamamlanmış olarak alıcı
ya sunmasıyla yükümlülüğünü tamamladığı anlamına gelir. Satıcı,
malların belirlenen varış limanına taşınması ve rıhtıma boşaltılmasına
ilişkin bütün hasara ve masrafları
üstlenmelidir.Bu taşıma şekli de sadece deniz ve nehir taşımacılığında
kullanılabilir.

DDU:Delivered Duty Unpaid/Belirlenen Varış Yerinde Gümrük Vergisi Ödenmemiş Olarak Teslim : Satıcı
nın , varış ülkesinde , malların ithalatı
ile ilgili gümrük işlemlerini yapmadan ve masraflarını yapmadan alıcı
nın yönetimine teslim etmesidir. Satıcı , teslime kadar olan bütün kayıp
ve hasarları üstlenir. Alıcı , risk ve
masrafları kendisine ait olmak üzere
gerekli ithal iznini alır malların ithal
girişi için zorunlu bütün gümrük iş
lemlerini tamamlar.
DDP :Delivered Duty Paid/Belirlenen Varış Yerinde Gümrük Vergisi
Ödenmiş Olarak Teslim : Malların ithalatçı ülkede belirlenen yerde hazır
bulundurulmasıyla satıcının teslim
yükümlülüğünü yerine getirdiği satışları ifade eder. Satıcı risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere gerekli ithal ve ihraç izinlerini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak;
malların ihracı ve ithali için zorunlu
bütün gümrük işlemleriyle birlikte
eğer gerekliyse , bu malların bir baş
ka ülkeden transit geçişini sağlaya
cak işlemleri tamamlamak zorundadır. Alıcı malları teslim aldıktan sonra her türlü kayıp ve hasar riskini
üstlenir. Ex works terimi satıcı için
en az sorumluluğu öngörmesinin aksine, alıcının kuruluşu belirtilerek
kullanılan DDP satıcı için en fazla
sorumluluğu öngörür.
Sonuç olarak ; uluslararası ticarette ithalatçı ve ihracatçı arasındaki
tüm karmaşa ve problemler bu terimlerin ne anlama gelindiğinin iyi bilinmesiyle çözülecek bunun yanında
firmalara hareket katacak böylece
dış ticaretin hareketlenmesin_
e hataların ortadan kalkmasına yardımcı
olacaktır.

IMSC İLE DENİZDE
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olcu karş ılamada bir liman
neler içermeli?

Öncelikle iyi bir terminal içermeli ki Salıpazarı ' nda bu çok mevcut
d e ğil. Özelleştirilen 1-2 liman var
şu anda o nlar daha iyi durumda,
yani yolcular girdikleri zaman en
azından düzgün bir salonunun olması gerekir, çünkü salon toplanma yeri olarak kullanılabiliyor, düzgün bir haberleşme gerekiyor, tuvaletinden tutunda ilk görünen yerlerin göze hoş bir şekilde olması gerekiyor ama maalesef buna dediğim gibi salı pazarı özelleştirilecek
diye kimse dokunmuyor, Kuşadası
özelleştirildiği için daha düzgün durumda yolcu indiği zaman en azın
dan içecek bir şey bulabiliyor, 1-2
dükkan bulabiliyor. Şu ana kadar
gördüklerimin içinde yoğun kullanı
lanlar arasında herhalde en zayıfı
İstanbul. Yolcuları gemiden çıkardı
ğımızda genelde bulundukları şe
hirde bir tura katılıyorlar limanın ayrıca otoparkının olması hemen çıkı
şında bir taksi durağının olması gibi operasyonel açıdan birtakım
özelliklerinin de olması gerekir. Yolcu birçoğunu görmüyor bir hemen
çıkıp geri dönen yolcular var bir de
kalıpta oralarda oyalanan yolcular
var onlar için önemli olan dediğim
gibi haberleşme , düzgün bir yere
inmesi sonuçta çok güzel bir gemiden iniyor ve şehir çok güzel diye
satıyoruz ve sonuçta ilk gördüğü
yer liman bu nedenle limanlarında
donanımlı olması · gerekiyor fakat
şu an için bu konuda cruise şirket
leri olarak özelleştirme gündemd~
olduğu için yapılacak pek fazla bir
şey yok .

Gemiler nerede yapılı y or? Neye göre gel işt iriy or s unu z?
Gemiler aslında gemi şirketine
göre çok farklı tershanelerde yapılı
yor, MSC olarak bizimkisi Fransa'da
yapılıyor. Şu anda Mayıs'ta yeni bir
gemi olan MSC Orchestra teslim
edi lecek, bu sene sonunda yine
3000 kiş i lik bir gemi 2008 'de de
4000 kişilik 201 O'da bir tane daha

Röportaj: Merve YÜKSEL
Darço SAHAKOGLU

Necla TUNCEL
MSC CRUİSE Genel Müdür

·'

4000 kişilik , 201 Oda da muhtemelen bir tane daha var şu an 5 tane
sipariş verilmiş durumda bunlarda
genelde teknoloji açısından geliş
tirmeler oluyor bir sonraki bir öncekinden biraz daha fazla bir şeyler
sunuyor, birinde spa 1200 m 2 ise
diğerine 3-5 aktivite daha ilave ediliyor birinde tiyatro salonu 3 kat lıy 
sa diğerinde 4 katlı oluyor yada birinde Japon restoranı varsa diğe
rinde ekstradan Çin restoranı da
oluyor.Maliyetin çoğu teknoloj ik yatırım a gidiyor sürekli yenilendiği
için hepsi zaten bilgisayar sistemli
güvenlik sistemi olarak örneğin kabinin birinde yangın çıktığı zaman
o kabin izole ediliyor her tarafı kapatılıyor, dalga çıkarsa kanatlar
açılıp

dalgayı

kırıyor,

dolayısıyla

yatır ı m geliştirme

olarak daha çok
teknolojik yatırım oluyor gemilerin
tanesi yaklaşık 500milyon civarın
da.
v" Gemilerde güvenlik teçhizagüvenlik önlemi nasıl alınmalı?
Gemi en güvenli yolculuklardan
biri diyebiliriz çünkü limana bile giremiyorsunuz . Havaalanı kadar bile
rahat değil , geminin yanına gidip
kapıdan
girebilmek için
valilikten , pasaport polisinden , liman başkani ığı ndan
ve
emniyetten
izin

tı nasıl?Limanlarda

alınması

gerekiyor. Mesela acentelere gemileri göstermek için limanlara götürüyoruz her bir gidecek kişinin 1 hafta öncesinden 4 yerden
de bize kimlik bilgileri geliyor, yolcular için ise gelen yolcuların listesi bize 3-4 gün önceden ulaşıyor
buradaki pasaport polisine gidiyor,
havaalanından çıkı ş la hiçbir farkı
yok ama sistem olarak bu yapılıyor
ama yolcu bunu hissetmiyor havaalanındak i gibi sıra bekleme yada
güvenlikten geçme gibi işlemler olmuyor hepsi doküman üzerinden
yapılıyor önceden izinler alınıyor
her şey ayarlanıyor yolcu oraya gittiğinde sadece kimliğini gösterip
geçiyor, bütün limanlarda da güvenlik sıkıdır, özel izniniz olmadığı
sürece gümrüklü alana geçiş mümkün değildir. Gemide ise yolculara
kredi kartı gibi bir kart veriliyor bu
kartı kapısını açmak için kullanılı
yor, ama en önemlisi limanlara iniş
biniş kartı olarak kullanılması yolcunun yanında başka kimlik taşı
masına gerek kalmıyor, o kartı giriş
ve çıkışlarda manyetik alandan geçiriyor yolcu , dönüşünde kartı manyetik alandan geçirdikten sonra kişin i n resmi çıkıyor dolayısıyla yolcular kartlarını limanda ya da herhangi bir yerde düşürseler ve baş
ka birisinin eline geçse bile bu kart ,
kişinin resmi çıktığı için bunu kullanarak gemiye girmesi mümkün olmuyor. Yangın tarzı bir şeyler için
de hepsi bilgisayarlı sistemlerle önlemler alınmış durumdadır, direkt

izole edilip orası kapatılıp yayılma
önleniyor. Gemide ilk müdahale
ve basit operasyonlar için 2 doktor
2 hemşire bulunuyor, daha büyük
operasyonlar için limana önceden
haber veriliyor hasta limana vardı
ğında doktor ve ambulans bekliyor
oluyor.
sı

v" Römorkaj masraflarında ve
hizmetlerindeki iyileştirme
. ıer neler olmalı?
Yine dediğim gibi o liman acenteliğinin daha iyi bildiği bir konu fakat genel olarak söyleyebileceğim
bu tarz ücretlerin Yunanistan 'la
karşılaştırıldığında Türkiye 'de bir
hayli yüksek olduğu dolayısıyla birçok gemi Türkiye 'ye de uğruyor
Türkiye 'nin lokasyonunu düşündü
ğümüz zaman bütün gemilerin buraya uğraması gerekirken Yunan istan bundan çok daha büyük bir pay
sağlıyor. Gemi firmalarının da söyledikleriyle kıyaslandığı zaman çok
büyük fark olduğundan dolayı ticari
olarak çok avantajlı değil. Gemi
yolculuğunun rahat ve güvenli olmasından dolayı İstanbul 'a talep
artıyor fakat diğer limanları göz
önünde bulundurduğumuz zaman
bu rakam çok daha fazla olabilir.
atık

v" Sabah 07:00'den akşam
t6:00'ya kadar işlemler zor yetişiyordu
MUSICA'da.
Kalkışı
16:00'yı da geçiyordu. Bunu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?
Saati 17:00 'ye aldık tabi ideali 1-2

saat daha çünkü yetmiyor İstanbul 'u
gezdirmek. Gezilen yerler Topkapı
Sarayı, Kapalı Çarşı, Ayasofya, Sultanahmet olduğu için istediğiniz kadar vakit harcayabileceğiniz yerler
bazı limanlar çabuk gezilip hemen
bitebiliyor fakat İstanbul bir istisna
keza İzmir'de yine Efes Harabeleri,
Meryem Anaya gidildiği için süre
uzuyor. Örneğin Yunanistan 'da gemi
Katakolon'a uğruyor gemi yapacak
fazla bir şey olmadığı için 2 saat bile
fazla geliyor. Burada da yetişmiyor
ilerdeki hedefimiz geminin gecelemesi ama bunun tabi ki liman ücretleriyle alakası var yoksa en ideali
gerçekten İstanbul 'u yaşayabilmeleri
için geminin gecelemesi.Bu şekilde
yetmediğini zaten yolcularda söylüyorlar. İlk senesinde gemi 2:30 'da
kalktı 2. senesinde 16:00 'da bu sene
17:00 'de kalktı , ufak ufak ilave ettiriyoruz fakat tabi burada geminin bir
sonraki limana varış saati önemli .
.! İtalya, Yunanistan ve Hırva
tistan'daki liman ve diğer problemler nelerdir?
Yolcu açısından baktığımızda
şehrin göbeğine indiği için İstanbul
en rahatı İtalya 'da yolcuların çoğu
Bari 'den bindikleri için oray ı kendi
ana limanları gibi görüyorlar.Venedik'te tek alternatif vapuretteler, iniyorsunuz belli bir yere yürüyorsunuz oraya gidiş-dönüş bileti alıyor
sunuz başka türlü şehre inemiyorsunuz çünkü ama teknik olarak liman açısından pek bir problem
yok. Hırvatistan ' da gem iden yolcular filikalarla çıkartılıyor. Bunlar mo-

torlara benzeyen ve üzerleri kapalı
son derece modern filikalar. Bu rotada çok problemli limanlar yok
belki sadece Venedik'te direkt gemiden inip şehrin merkezinde olamıyorsunuz bu zaten Venedik'in
yapısından dolayı biraz zor.
.! Başka güzergahlarda seyir
eden gemiler olacak mı?
Şu anda var.8 gemimiz var bunlardan 1 tanesi İzmir-İstanbul yapı
yor. 2 tanesi Kuzey Avrupa'da 2 tanesi Akdeniz 'de 1 tanesi Yunan
adalarına gidiyor. Kışın Güney
Amerika'dalar Mart sonu itibariyle
de Akdeniz 'e geliyorlar, bu 8 geminin her biri başka yerlerde . 2009 'un
sonuna kadar gemi sayımız 13 olacak. Bu arada da gemi çoğaldıkça
liman arayışları da artıyor çünkü
her birine farklı bir program gerekiyor. Bununda bir sürü limanın alt
yapısı , limanın teknik yönden geliş
mişliği , gezilip görülecek yerlerin
olması gibi detayları var.Buraya
gelenlere İstanbul-İzmir olarak pazarladıkları için pek fazla problem
olmuyor. Bu arada diğer gemiler
içinde bizim önerdiğimiz birtakım limanlar var, bu sene Marmaris var
ekstra olarak.

.f Acente, yolcu ve bagajla ilgilenmez ama geçen sene, kaybolan bagaj ve geç kalan ·yolcularla ilgilenmekten işlemler gecikiyordu. Bu sene için nasıl bir
sistem düşündünüz?

Türk yolcuları için herhangi bir
problem yok fakat sizin bahsettiği
niz şey buradan katılan yabancılar
için geçerli. Bunlar yaşandı ve hemen hemen her havayolunda yaşandı bunun bizimle hiçbir ilgisi yok
tamamen havayoluyla ilgili.Bu tur
normalde Venedik'ten başlıyor
%50 Venedik'ten biniyor %40 Bari'den biniyor geri kalanı ise İzmir
ya da İstanbul 'dan biniyor. 2 yerde
binmedi ve bir şekilde İstanbul'dan
biniyorsa böyle problemler olabiliyor.
· .!Gemi personelini nasıl seçiyorsunuz? Şartlarınız nelerdir?
Gemi personelliği için İtalya 'da
ki insan kaynakları bölümüne müracaat yapılıyor ve onların belirledikleri birtakım kriterlere göre de
seçim işlemi gerçekleşiyor. Bunlardan en önemlisi yabancı dil , özellikle üst düzey çalışanlar için 5-6 dil
bilmek şart olurken daha alt düzey
çalışanlar örneğin garsonlar için 12 dil bilmek yeterli olabiliyor. Bunun
dışında tecrübeli olması tercih edilir, bunun birtakım eğitimleri var denizde güvenlik, yolcuları yönlendirmek gibi , ayrıca geminin kendi eği
timi de var.
.fMSC ve Arkas bünyesindeki
yolcu gemilerinden
indirimli faydalanabiliyor mu?
Başka sağladığınız imkanlar var

çalışanları

mı?

Biz acenteler

kanalıyla satış

yaptığımız

için
böyle bir şey olması mümkün değil zaten , daha
çok acentelerimize teknik destek
veriyoruz , bro ş ür,
eğitim gemiyi
gezdirmek gibi ...
Gemi şirketler i
çok fazla oldu ğ u
için acenteler zaten gereken kolaylığı yapıyorlar,

biz teknik destek
veriyoruz ve bu
yeterli oluyor.

YAKIT MALİYETİYLE
MÜCADELEDE SİHİRLİ
SÖZCÜKLER
Celil DURDAG
İstanbul Üniversitesi MBA

Yüksek Lisans Öğrencisi

.! ALTERNATİF ENERJİLER
Taşımacılık sektöründe işlet
meleri rekabetin iyice katlanılmaz
noktaya gelmesi değişik çareler
aramaya yöneltti. Tüm işletmeler
için genel geçer olan farklılaşma
ve maliyet liderliği stratejileri artık
ulaştırma sektörü aktörlerinin de
gündemindeki yerini almaktadır.
Farklılaşma adına burada ayrıntı
sını veremeyeceğimiz birçok yaklaşımlar geliştirilerek yaşama geçirilmektedir. Hizmet sektörünün

değişmez kuralı işleyecek müşte

risini kim memnun ediyorsa o diolacaktır. Bu yazıda ise derinlemesine
incelenirse rahatlıkla bir doktora
tezi konusu olabilecek ulaştırma
da maliyet sorununun kimi bölümlerine değineceğiz .
ğerlerinden "farklılaşmış"

.! MALİYET LİDERLİGİ
KAVRAMI
Maliyet liderliği kavramı kabaca işletmelerin rekabete ayak uydurabilmesi için sunduğu hizmetleri kaliteden taviz vermeden en
düşük maliyetle ve ucuza gerçekleştirebilme çalışmalarıdır. Maliyet liderliği kavramı özellikle havacılıkta öyle benimsendi ki kendilerine bu yaklaşımı temel edinen düşük maliyetli taşıyıcılar ortaya çıktı. Kar marjlarının giderek
azalması aynı oranda maliyetlerin artıyor olması gelecek için iş
letmeleri maliyetlerin kontrolü sorunu üzerine daha da eğilmeye
zorlayacaktır. Bu gün rekabet
avantajı amacıyla kullanılan maliyet liderliğinin,on yıl içinde işlet
melerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için olmazsa olmazları olabileceği kuvvetle muhtemeldir.

,/'ALTERNATİF ENERJİ
NEDİR?
Alternatif enerjiler ile kastedilen fosil yakıtlar olarak ifade edilen kömür, petrol ve benzerleri dı
şında kalan güneş , rüzgar, jeotermal ve benzeri enerji kaynakları
dır. Burada ise bizim değerlendir
memiz petrol merkezli yakıtların
dışında alternatif yakıtlarla çalışa
cak geleceğin araçlarının taşıma
cılığın çehresini nasıl değiştirebi
leceği ve maliyetleri nasıl etkileyebileceğini düşünmek olacaktır.

,/'ALTERNATİF YAKITLAR
NELERDİR?

Alternatif yakıt denince akla ilk
elektrik enerjisini kullanan ancak
benzinli kullanıma da imkan tanı
yan hibrid(melez) motorlar gelmektedir. Bir diğer alternatif, yakıt
hücreleridir. Ülkemizde de kullanı
lan bio-dizel bir diğer yakıt alternatifidir. Bunların dışında özellikle
geleceğin enerjisi kabul edilen
hidrojen merkezli motorlar yine
doğal olarak elde edilen etanol ve
alkol bazlı metanol ile LPG ve
propan gazı geliştirmeye açık
kaynaklardır.Ayrıca güneş enerjisi
ve su ile çalışacak motorlar üzerine de çalışmalar yürütülmektedir.
,/'ALTERNATİF YAKITLARIN
ARTI VE EKSİLERİ
Alternatif yakıtların özellikle taşıyıcıları ilgilendiren en büyük artısı sağlayacağı yakıt tasarrufu
olacaktır. Petrol fiyatlarının hem
tükenme hem de diğer faktörler
dolayısıyla artış yönlü bir seyir izleyeceği rahatlıkla söylenebilirken
bu durumun ülkemiz nakliyecilerini en önemli maliyet kalemlerinden olan yakıt noktasında sıkıntı
ya sokacağı açıktır ve yeni teknik
bu konuda taşıyıcılara nefes aldı
racaktır . Bir diğer artı da bu yakıt
ların taşıyıcıların bakım için ayır
dıkları payları önemli oranda azaltacak olmasıdır. Yine gürültü ve
çevreye salınan emisyondaki
azalma da nakliyecilerin bu konulardaki kısıtlamaları aşmalarını
sağlayacaktır. Bunca avantajları
na rağmen alternatif yakıtlar klasik yakıtlara oranla bugün bio-dizel ve etanol de dört kat pahalı
durumdadırlar. Mevcut durumlarıyla nakliyecilerin onları tercih et-

meleri

değildir.

mümkün

Yakıt

hücreleri için gereken bataryalar
dolayısıyla

ise büyüklükleri

imkanı tanımamaktadırlar.
çalışan

jenle

araçlar içinse dolum

altyapısının yaygınlaştırıl

tesisleri
ması
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Hidro-

Bir diğer

gerekmektedir.

önemli sorunda nakliyecilerin bugün

ulaştıkları taşıma

altyapı imkanlarına

sürat ve
natif

kapasitesi ,

yakıtlarla

ne zaman ve

ulaşılabilecekleridir.
uzmanlarının

alternasıl

Bu konunun

nakliyecilerin istek-

lerini maksimum düzeyde
yacak durumlar üzerinde

karşıla

çalışma

ları

gerekmektedir. Bu konuyu göz
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doğacaktır .

ölü

./MALİYET LİDERLİGİ VE
ALTERNATİF YAKITLAR

İLİŞKİSİ

Bu

ilişkiyi sağlamak kağıt

üze-

rinde benimsenen amaç olsa da
gerçekte bunun mümkün olup olmayacağını

şimdiden

bilmek ol-

dukça zordur. Alternatif
yaşamda
ğı

yakıtların

gittikçe önem kazanaca-

yıllarda

hangi

koşulların

ege-

men olacağı ancak tahmin edilebilir. Yine de nakliyeciler açısından
alternatif

yakıtların

maliyet liderli-

ğine

hizmet eder olması değişmez
bir zorunluluktur. Bu noktaya optiyaklaşılab i lmede

mum düzeyde
nakliyecilere ve
kuruluşlara

onları

temsil eden
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rekmektedir. Yüz
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nakliyeciler bir
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yakıtlarla
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Selami ÇİL
Surat Kargo A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

KALİTELİ
HİZMET

Röportaj: Birkan ÖZGÜR

./Kalite Nedir?
Kalite , tüketicinin firmalara
olan hem hizmet sektöründe hem
üretim sektöründe güvenini gösterir. Kalite , marka ile eş değerde
dir. Marka oluşturulursa kalitenin
de beraberinde gelmesi gerekir ki
kaliteli olan marka ön plana çıkıp
tercih edilir duruma gelsin. Bu her
sektör için aynıdır.
./Lojistik Firması İçin Kalite
Nedir?
Kalite , yaptığınız işi hızlı ve
güvenli bir şekilde yapmanız demektir. Kargoculuk ve lojistik açı
sından bakılırsa , kalite hızdır.

VERİYORUZ .. !
Enflasyonun düşmesiyle , gunumüzdeki firmalar stok tutmuyor,
dolayısıyla stok yönetimi yok. Şir
ketler hazır mamulle çalıştıkları
için hız ön plana çıkıyor. Şirketler
mallarını depolamaktansa anında
alıyor. Renault, otomobilin hammaddesi olan çeliği 2 saatlik bile
depolama yapmıyor. Üretim bandına d irek giriyor. 2 saatlik gecikmede üretim duruyor. Sürekli
akan bi r trafik var ve lojistik bunun
hammaddesini tedarik ediyor. Bu
da lojistiğin ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Hız ve güven bu
anlamda lojistik için önem taşı
yor.

./Kalite Lojistik Firmasına
Neler Kazandırır?
Kalite , tercih edilme sebebidir.
Bunu sektörde görüyoruz : Kaliteli
bir hizmet verebiliyorsanız , fiyatı
nız yüksek olsa dahi tercih ediliyorsunuz. Firmanın verdiği güvenden veya markadan dolayı tercih
ediliyor.
./Kaliteli
Bir Lojistik
Firması Olmak
İçin Verilmesi
Gereken Noktalar Nelerdir?

Lojistik kapsamlı bi r alan .
Gümrükleme , nakliye , depolama,
sevkıyat

hepsini kapsıyor. Bütün bunları
kapsayan lojistik firmaları fazla
yok . Olanlar, global firmalardır.
Komple hizmet veriyorlar. Saydı
ğım alanların hepsinde uzman
ekip oluşturmak gerekiyor. Lojistikte ve kargoculukta kaliteli bir firma olmak için , altyapının , insan
kaynağının , depo, araç filosunun ,
otomasyonun çok iyi o rganize
edilmiş olması gerekir.

./Lojistikte İnsan Faktörünün Önemi Nedir?
Firmamız 2003 yılında kuruldu. Firmamızın kendi kaynakların ı
kullanarak, kendi birimin lojistiğin i
yaparak kargoya başladık . Bu iş i
sıfırdan yapabilmek için insan
kaynağına ihtiyaç var. Lojistikte
hesap yapabilme yeteneğini kullanabilmek ve yapılan her şeyi bir
plana oturtabilmek çok önemlidir.
Bunun için bu işi bilen bilgili , kalitel i, insanlara ihtiyaç duyuluyor.
Deneyimli personelle otomasyon
daha pratik ve düzenli hale geliyor.
./Sürat Kargo Olarak İnsana
Verdiğiniz Değeri Açıklar Mısı
nız?

Kargoculuk , kurulan yapılan
mada ş ube sayısına göre insan
ve araçla yapılır. Sü rat Kargo olarak , acenteler ve şoförler dahil
4 .000 çalışan var. 750 aracımız ,
2750 maaşlı personelimiz var.
Personel ön planda olduğu için
personele önem vermek gerekiyor.
İş süreçlerini , proseslerini ve
görev tanımlarını yapıyorsunuz .
Yıl içinde ve işe alırken iş geliştir
me amaçlı ön eğitimler veriyorsunuz. Yılda 3 -4 kere , sosyal faaliyetler düzenleniyor. Böylelikle ,
personelin motivasyonu yüksek
tutulmaya çalışılıyor.

./Hizmet Alan ve Hizmet Veren Taraf Açısından Baktığımız
da Kaliteli Hizmet ve İnsan Kaynağına
Önem
Veren Bir Lojistik Firması İçin
Hangi Hususlar
Önemlidir?
Hizmet
vermek ve kaliteyi
oluşturmak
için

alt yapı çok önemlidir. Yeteri kadar deneyimli ve
eğitimli insan kaynağı
bir araya gelse ve pazarlama
kadrosu
oluşturulsa da, iyi
bir alt yapı yoksa
hiçbir şey yapılamaz .

İyi

bir
netw o r k
ağı

v e
iyi

b i r
kadro olsa
dahi , sistemde
aksamalar olunca kalite düşüyor,
bu iş gücüyle sağ
lanan firmalar kaybetmeye başlanıyor,
ilerlenemiyor. Hizmet
kalitesinin sürekliliği
için , iyi bir alt yapı
oluşturulmalı ve insan
kaynaklarıyla bu alt yapı desteklenmelidir.
./Lojistik Sektörünü Değerlendirebilir
Misiniz?
Türkiye 'deki taşıma
cılık firmaları 80 '1erden
sonra depolamayı kendileri yapıyorlardı.
2000 'den sonra yabancı firmaların katılımı

daha da ağırlık kazın
dı . Tam anlamıyla bir
lojistik firması olmak
için piyasaya açılmak şarttır. Türkiye 'de şu anda 3 -4 milyar dolar
civarında ciro var. Bunun 1 milyar dolarlık kısmı kargoya aittir.
Piyasada kaliteye yönelik adımlar
söz konusu artık . Taşıma kanununa da belli kıstaslar getiriliyor.
Yasayla beraber çoğu şey yoluna
girecek. Personelin eğitimi , ODY
Belgeleri, SRC Belgeleri , çalışan
lar için AB uyum yasalarına uygun sürekli akışkan bir yapı var
ama maalesef daha i ş i n başında
bir "Türkiye" var. Bir firmanın bu

değişime

ayak uydurabilmesi için
kaliteli , insana ve alt yapısına
önem veren bir yapıda olmalı.
Otomasyon ve teknolojiye ayak
uydurmak çok önemli .
./Bu Sektörün Geleceğini
Nasıl Görüyorsunuz?
Rekabet çok fazla ve yatırım
yapılmıyor. Bazı firmalar rekabet
edemedikleri için çekilmek zorunda kald ı. Bu yasal düzenlemelerle
sektörün önü açılıyor. Bu işin tamamen eğitimli çalışanlara ihtiyacı var. İlgili okullar yayılsın ve sektör daha fazla uzmanlaşsın .

LOJİSTİK

SEKTÖRÜNDE
NEREDEYİZ?
T

aşımacılık ,

gibi

depolama, stok takibi
alt bileşenleri , tarihte

lojistiğin

yazının kullanıma başlamasından

daha önce

yapılmış

olan operasyonlar-

dır. İnsanların yerleşik yaşama geçtiği

günden beri lojistik hizmetler söz konusudur. Üretimde ihtisaslaşma uzak mesafe deniz taşımalarını, liman şehirlerin
de depolamaları ve bölgesel dağıtımı
gündeme getirmişti r. Sömürgecilik ucuz
ham maddeyi Avrupa'ya taşırken limanlardan uzak bölgelere iletecek kara yolları inşa edilmiştir. Buharın keşfi taşıma

yı

daha güçlü araçlara, demiryoluna nehirlere aktarmıştır. İkinci Dünya Savaşında hareketli cephelerde lojistiğin
önemini öğrenen galip ülkeler savaş
sonrası üretimlerinde de askeri lojistik
kavramlarını kullanmışlar ve tüm dünya
için üretim yapıp tüm dünyaya satış konusu ortaya çıkmıştır.
Geçen zaman içinde sermaye küreüretim ülkelerin sınırları dışı
na çıkmış , ticaretin önündeki engeller
kaldırılmaya başlanmıştır. Bu gün tüketimin planlanması ile dağıtımın , depolamanın , üretimin, yarı mamul maddesinin
temininin , hatta ham maddesinin üretilmesinin bile saniyeler içinde planlaması
yapılabilmektedir. Tüm tedarik zincirinin
bilgi sitemleri ile birbirine bağlanması
sayesinde daha hızlı , daha az masraflı ,
daha az hatalı , daha az geri dönüşlü tedarik zincirleri planlanmakta, uygulanmakta ve kontrol altında tutulmaktadır.
Bugün ülkemizde lnternet üzerinden
toptan ticaretin B2B'nin (Business ta
Business) temelleri atılmakta, üreticiden son tüketiciye olacak lnternet ticaretinin , yani B2Cnin (Business to Consumer) lojistiği konuşulmaya başlanmış
selleşmiş,

tır.

Tek tekerlekten milyonlarca araca, ilkel bir saldan binlerce adetlik konteyner

taşıyan

gemilere, on bin tonluk trenlere ,
küçük erzak depolarından bir milyon
metre karelik lojistik köylerine giden bir
süreci yaşadık . 20. yüzyılın son çeyreği
ni yaşayanlar taşımacılıktan ve depoculuktan başlayan lojistiğin doğumuna şa
hit oldular. Toprak tabletlere yazılan stok
listeleri artık bilgisayarlarımızın ekranın
da görünüyor.
Ülkemizde gayrisafi milli hasılamızın
% 13'ü kadar, yani 45 Milyar Dolarlık bir
potansiyele sahip ·olan lojistik sektörü
her yıl % 30- % 40 büyüyen iş kapasitesiyle hızla büyümektedir

Gelecekte bu günden tedbirimizi almazsak ülkemizin ne durumda olacağı
nı tahmin etmek fazla zor değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da
lojistik konusunda bu gün gördüğümüz
yapı , kısa bir gelecekte kapımızın içinde
de oluşacaktır. Mevcut sistemi kuran ,
başarı ile işleten global kuruluşlar ekonomisinin düze çıkması , milli gelirinin
yükselmesi, ticaretinin serbestleşmesi ,
yabancı sermayenin rahatça ve güvenle
gelmesi ile açık pazar haline gelecek
olan ülkemizde serbestçe at koşturabi
leceklerdir. Bizlerle bırakın rekabet etmeyi birlikte çalışmayı bile düşünmeden
20.000-30.000 adetlik kara nakliye araçlarıyla , 100.000 kişilik insan kaynakla-

Atilla YILDIZTEKİN
Lojistik Yönetim

Danışmanı

rıyla ,

1 Milyon m2 lik kapalı depo
milyonlarca konteyner
elleçleyebilen liman yatırımlarıy
la, teknoloji yaratan bilgi işlem

kuruluşlarla

alanlarıyla ,

1

ulaşmak,

likte

Mevcut yatırımlarımızın ölçeklerinin büyümesi , pazar paylarımı
zın yükselmesi , müşteri ilişkilerimizin
geliştirilmesi , yazılım ve iT alt yapımı 
zın sağlamlaştırılması şarttır. Bu sayede yakında küresel ticaret ağının bir
parçası olacak olan Türkiye rekabet
şansı kazanabilecektir. Şirket ortaklık
ları bunu sağlayan en güzel çözümdür.
Bu evliliklere yurt dışı finans kuruluşla
rının fonların desteğini alarak, küresel
lojistik şirketlerinin bilgi ve teknolojilerini ekleyerek bir yere ulaşmamız mümkündür. Rekabette başarılı olmak için
gereken sermayeye, teknolojik bilgiye,
pazar ilişkilerine sahip olan kuruluşlar.
Birleşmeler yoluyla ölçeklerini büyütmeli ve verimli çalışma olanağına kavuşmalıdırlar. Üretici kuruluşlarımız artık lojistik partnerlerini belirleyip, onlarla bir stratejik ortak şeklinde çalışmaya
başlamalıdır. Artık lojistiği sadece yük
taşıması olarak görmeyip, yüz yılımı
zın en hızlı büyüyecek, üreticilere stratejik avantaj sağlayacak bir iş birliği fırsatı olarak görmenin zamanı gelmiş
tir.

yapılarıyla, otomasyonlarıyla ,
robotlarıyla ,

uydu bağlantı
hizmet verdiğimiz hizmet verdiği
miz kuruluşlarla bizleri
aynı masaya bile
oturtmadan iş bağ
lantıları kuracaklardır ..
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Yapılacak
şey

dı

yurt

şından

ülkemize
gelecek
y a ban-

c

1

1

lı

çalışma olanaklarının yaratılması

olmalıdır.

larıyla yıllarca

1

rekabet edecek yapıya
rekabet edemeyeceksek, bir-

1\ \

rı
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Gelecekte dijital TV yayınla
sayesinde siparişlerin kolaylaşacağı , tüketimin mobil ticaretle veya otomatik iletişim sistemleri ile bizlerin
haberimiz
olmadan
anında sipariş haline
geleceği günler dü-

melerinin otomatik olarak evımıze
ulaştırılacağı günler yakındır. Böyle bir
dünyada lojistik hizmetlerin hatasız ,
hızlı, ekonomik, şeffaf ve en az müdahaleyi gerektirir biçimde verilmesi son
derece önemli olacaktır. Hizmet vermek üzere bu sektöre yatırım yapanların , yapmayı planlayanların son derece gelişmiş ve esnek bir bilgi teknolojileri alt yapısına sahip olmaları önemli
bir zorunluluktur. Bu sektör yüz yıllar
boyunca hizmet verdiğimiz , yönettiği
miz diğer sektörlerden bir farklılık göstermektedir. Artık bilginin saklandığı
değil paylaştıkça değer kazandığı bir iş
konundan söz ediyoruz. Yeni bir yaşam şekli , yeni bir iş yapma tekniği ve
yeni bir bilinç gerektirmektedir.
Lojistik sektörüne yeni
ya

hazırlanan

adım

arkadaşlarımızı.

atmaheye-

canlı

günler beklemektedir. Kıyasıya
bir rekabet yarışına giren küresel endüstriler lojistik hizmet ortaklarının bu
yarışa destek vermesini hatta savaşa
girmesini bekleyeceklerdir. Rekabet
artık ürünlerde değil tedarik zincirleri
arasında olacaktır. Eğitimini tamamlamış , yabancı dili olan , süreç analizi bilen , optimizasyon kavramını anlamış ,
yaptığı işi ölçebilen, sonuçları karşılaş
tırarak farkları bulan ve yeniden yapı
landırabilen elemanlara ihtiyaç olacaktır.

Lojistik artık bir taşıma ve depolama hizmeti değildir. Artı değer yaratma
yarışı haline gelmiştir.

şünülmektedir .

Buzdolapları n ı n

-ıı

otomatik talep
bildireceği ,

yeni

\

u

çıkan

kitapların ,

CD 'lerin ,
tüketim
malze-

Kısa öz geçmiş
ODTÜ makine mühendisliği bölümünden mezun olan Atilla Yıldıztekin
Borusan Lojistik A.Ş ., Arkas Lojistik
A.Ş . ve Aras Lojistik A.Ş.kuruluşlarının
kurucu genel müdürüdür.
Üniversitelerde ve çeşitli seminerlerde "lojistik yönetimi" ve "depo yönetimi" konularında ders vermekte.konferanslarda konuşmacı ve fuarlarda
destekleyici olarak yer almakta, ekonomi gazetelerinde ve sektör dergilerinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Lojistik sektörü ile ilgili derneklerde yönetim kurullarında çalışmakta olan
2005 Mart ayından itibaren lojistik sektöründe farklı kuruluşlar
da bağımsız lojistik danış
manı olarak
görev yapmaktadır.

Ferit ÇOKYÜCE
Kuzu Kargo Yer İşletme Müdürü
Yalçın SEYHAN
Kuzu Kargo Ticaret Müdürü

Röportaj: İlker GÜNDOGAN

./ Bu taşıma teklifini nasıl alve hangi kriterler göz
önünde tutularak seçildiniz?
Teklifi direkt olarak atları taşıt
mak isteyen kişiler vermiyor. Bunun için İngiltere ve Hollanda'da
bulunan ve sadece bu işi yapan
broker firmalar var. Teklifler bu
firmalar aracılığı ile geliyor. Taşı
ma teklifini alırken , taşımacılığın
yapılacağı güzergah ve mesafe
göz önünde bulunduruluyor.
dınız

./ Dünyada bu tarz
ne

taşımalar

./ Varış

yerinden sonra gideyere kadar teslimi kime
ait? Başka bir taşıyıcıya teslim
ederken sorumluluğu nasıl
devrediyorsunüz?
Bizim yaptığımız taşımada
varış yerinden sonraki teslimat
taşıtana aitti. Başka bir taşıyana
yetki devri ise normal bir eşya ta.şı ması ndan farklı değil. Atlar
gümrükten , taşıtan tarafından
geçirildikten sonra yetki de devredilmiş oluyor .
ceği

sıklıkta olmaktadır?
Aslına bakarsanız

bu tür

taşı

malar özel taşımalar olduğu için
ya yarış zamanlarında ya da özel
birtakım gösterilerde kullanılan
canlı hayvanların taşınması sıra
sında yapılıyor.

./ Ücretlendirmeyi hangi kriterlere göre yapıyorsunuz?
Tabii ki mesafe en önemli kriter. İniş , kalkış , yerde kalış , yakıt
tüketimi de ücretlendirme yapılır
ken göz önüne alınıyor.

.1 Atların

güvenliği

nasıl

sağlanıyor?

Atlar zaten kendi özel konteynerlerinde taşındığı için güvenlik
konusunda bir sıkıntı olmuyor.

.!Sigorta
şıyanın

kadar?
Bizim

yapılıyor

sorumluluğu

bu taşımada
kendisi yaptır
mıştı. Bizim sorumluluğumuz atların havaalanında tesliminden
sonra sona erdi . Aslına bakarsanız bu, yapılan taşıma anlaşma
sına göre de değişiyor.
sigortayı

yaptığımız

mu? Tanereye

taşıtan

.1 Atları tahayvanın bakımı ve
beslenmesi
üstleniyor
musunuz?

şırken

Biz sadece bu işi bizden isteyen firmayla muhattabız . Onlar
bizden uçuşu gerçekleştirmemizi
istiyorlar. Biz de bunu gerçekleşti
riyoruz . Onun dışında bizden atlarla birlikte seyahat edecek olan
seyis ve veterinerlerle ilgili bir istekleri olursa onların taşınması
için koltuklu paletler monte ediyoruz . Elbette bu koltuklarda emniyet kemeri ve oksijen maskesi de
bulunuyor
.!Bir seferde en fazla ne kadar at taşınabiliyor?
Adet olarak şu kadardır denemez , uçağın tipiyle de alakalıdır.
Örneğin bizim uçağımız A300
B4 'tü . Uçağın main deck dediği
miz üst kısmında (üst kompartı
manlarda) atlar taşınabiliyor. Alttaki kargo bölümlerindeki yükseklik atların taşın
ması için yetmiyor. Atların burada taşınabileceği
15 section var ve
her bölüm bir at

paleti ve konteyneri alabiliyor. Bunun en ideali , atların sağlıklarını
ve rahatlarını da düşünürsek, bir
konteynerde 3 at taşımaktır ki; bu
da bir seferde 45 at taşımaya tekabül eder.
.!Uçakta veteriner bulunduruyor musunuz?
Zaten atlar genelde yarış atı
oldukları için kendi özel veteriner
ve seyisleri oluyor. Normalde kargo uçak l arında insan taşınması
serbest değil ; fakat canlı hayvan
taşımasında sivil havacılık kuralları
çerçevesinde hayvanların
yanlarında seyisleri ve veterinerleri de seyahat edebiliyorlar.

.1 Atları
nuz?

nasıl

sabitliyorsu-

Uçağa uyarlanmış özel alüminyum palet üzerinde kargo iş
lemleri gerçekleştiriliyor. Aynı şe
kilde atların içinde bulundukları
konteynerler paletlerin üzerinde
sabitleniyor ve paletlerin altındaki
raylı sistemle kaydırılarak uçağa
yükleniyor.

.!Tehlike anında nasıl müdahale ediyorsunuz?
Yer işletme müdürü olarak ben
atları yükleyip onları emniyete aldıktan sonra uçuyorlar. Sorumluluk havada uçuş ekibine geçer.
İşin bana bakan yönüyle şu ana
kadar atların bizim sorumluluğu
muz altında herhangi bir tehlike
yaşamadıklarını ifade edebilirim.
Olacağını da zannetmiyorum çünkü yükleme sırasında sivil havacı
lık kurallarına tümüyle riayet ediyoruz. Ola ki havada bir tehlike
durumu söz konusu oldu ; burada
da konu , uçuş ekibinin canlı hayvan taşıma prosedürünü uygulamasına girer. Bu prosedüre göre
de , uçuş ekibimizin yanında "müdahale kiti " bulunur; bu çantada
sağlık malzemeleri ve sakinleştiri
ci ilaçlar bulunmaktadır. Uçuş emniyetini tehlikeye sokabilecek herhangi bir aksilik durumunda da,
bu müdahale kitinden yararlanılıp
atların uyuşturulması sağlanır .

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK'E SESLENİŞ
ojistik Kulübü Beşinci Dönem Yönetim Kurulu olarak 20.11.2006
tarihinde göreve geldiğimizde Lojistik Kulübü 'nün teknik alt yapısının düzenlenecek faaliyetlere ayak uydurabilmesi için yeniden yapılandırılması gerekliliğ i ortaya çıkmıştır. Lakin mali açı
dan kulübün böyle bir yapılandırmayı
karşılamasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu olarak işe bu
aşamadan başlanılmıştır. Kulübümüzdeki iletişim ve ofis araçlarını yenilemek
için gerekli mali gücün kulübe kazandı

turmak için röportajları yapacak ekipler kurmuştur. Kurulan bu ekipler güz
yarıyılının sonunda çalışmalarını bitir-

rılması maksadıyla çalışmalarına baş

ve lojistik

L

layan Yönetim Kurulumuz birkaç ay
içinde bu çalışmalarının sonucunu almış ve kulüp teknik alt yapısı yenilenerek Yönetim Kurulumuzun yapacağı faaliyetler için hazır hale getir i lmiştir. Hazırlanan Yönetim Kurulumuz her sene
çıkan Logistical dergisinin konularını
belirledikten sonra, dergi içeriğini oluş-

1

mişlerdir.

Bahar yarı yılına geçildiğinde kurulumuz, Ulaştırma ve Lojistik öğrencile
rinin geleceklerini planlamalarına ve
sektörü tanımalarına yardımcı olmak
amacıyla , sektörün önde gelen firmalarının katıldığı Kariyer Günleri düzenlemiştir. Sektöre! projelere de katılan
yönetimimiz Uluslararası Nakliyeciler
Derneği ' nin gerçekleştirdiği , ulaştırma

eğitimi

veren sekiz üniversiprojede yer almıştır.
Çağımızın gerçeklerinden biri olan birleşmenin etkisi olarak sektörle ilgili kulüplerin bir çatı altında toplanması ile
oluşan Üniversiteler Arası Lojistik Kulüpleri Birliği ' ne Lojistik Kulübü Yönetim Kurulu teorik ve pratik destek vererek kuruluş çalışmalarında bulunmuş
tur. Yönetim
olarak sektörle ilgili zirve ve forumlara katılma
ya özen göstenin de

katıldığı

terilmiştir.

Kurulumuz
sektöre yönelik faaliyetlerin
yanı sıra , üniversitedeki faaliyetlerine de
önem vermiş
ve bu amaçla
Orman Fakültesi 'nin yürüttüğü Avcılar

Kampüsü 'nü
Düzenleme
Projesi 'ne
destek vermiştir. Bunun
yanı sıra İs

tanbul Üniversitesi Spor
şenlikleri kapsamında futbol takımımı
zın ihtiyaçları ,

yönetimimizin
oluşturduğu

ekibin

yoğun

çalışmaları

sonucunda
karşılanmıştır.

Bütün bu
çalışmaların
ardından kendi içine dönen
yönetimimiz,

Birkan ÖZGÜR
Lojistik Kulubü Yönetim Kurulu

Başkanı

tekrar gözden geçirmiş
daha kullanışlı ve uygulanabilir hale getirmiştir. Güncellenen
kulüp tüzüğü sayesinde mali denetleme, iletişim bilgilerinin muhafazası ve
kulüp denetimi konularındaki usul ve
uygulamalar daha çağdaş ve yapıcı hale getirilmiştir. Altıncı dönem yönetim
kurulunu geliştirmek için eğitim çalış
kulüp

tüzüğünü

ardından tüzüğü

maları yapılmıştır.

Beşinci

dönem Lojistik Kulübü Baş
olarak beklentilerimize ve koyduğumuz hedeflere ulaşmakta sıkıntılar
yaşadığımızı belirtmek isterim ancak biliyorum ki altıncı dönem Yönetim Kurulu 'nun bizim dönemimizin yaptıklarına
ek olarak yapamadıklarını da yapması
ve kendinden sonra gelecek dönemleri
de eğiteceği aşikardır. Sektörün ihtiyaç
duyduğu eğitimli eleman açığını kapatacak olan bizleri geliştiren kulübümüzün faaliyetlerinin
devamını ve bu
faaliyetlerinde lojistik firmaları tarafından desteklenmesini
temenni
eder, saygılarımı
kanı

sunarım .

www

tırsan lojistik .com

tr

Alice

Hangi yoldan gideyim?

Tavşan

Nereye gideceğini bilmiyorsan,
hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yok.
l .cwis

Ama hedeflerinıze ulaşmanızın büyük önemi var
Ve bız depolamadan dağıtıma özel proje çözümlerınden iT teknoloJilerıne kadar,
lojistik hizmetinin ana konularını kapsayan tüm alanlarda
hedeflerinizı gerçekleştirmek içın hep yanınızdayız
Çünku bızım yolumuz sizın yolunu1
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